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по Програма „Укрепване на националната
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На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет
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ЗАКОН

за изменение на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35,
42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г.,
бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15,
30 и 52 от 2013 г.)
§ 1. Член 132а се изменя така:
„Чл. 132а. Президентът на Република България може да изисква и получава анализи
от председателя на агенцията по въпроси,
свързани с националната сигурност.“

за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението
за предоставяне на безвъзмездна помощ
по Програма „Укрепване на националната
програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария и Министерството
на здравеопазването на Република България

Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 11 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.

Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна
помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“
между Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария и Министерството на
здравеопазването на Република България,
подписано на 23 януари 2013 г.

5630

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 10 юли 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5533

За председател на Народното събрание:
Мая Манолова

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 1 от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“
и по предложение на министър-председателя
на Република България
РЕШИ:
Избира Владимир Богданов Писанчев за
председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.
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Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5811

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 6
от 15 юли 2013 г.

по конституционно дело № 5 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги
Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов,
Гроздан Илиев, при участието на секретарпротоколиста Милена Петрова разгледа в
закрито заседание на 15 юли 2013 г. конституционно дело № 5 от 2013 г., докладвано от
съдията Пламен Киров.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и
4 от Конституцията.
Делото е образувано на 17.01.2013 г. по искане на омбудсмана на Република България
за установяване противоконституционността
на чл. 38, ал. 1, 2 и 3, чл. 39, ал. 1, изречение
второ и раздел II „Обезщетение за ползване
на имот – частна собственост“ в глава трета
„Принудително отчуждаване на имоти – частна
собственост, за държавни нужди“ от Закона за
държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от
1996 г.; посл. изм. и доп., бр. 99 от 2012 г.) и
чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 3, т. 1 и чл. 30 от Закона
за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от
1996 г.; посл. изм. и доп., бр. 91 от 2012 г.), както
и за несъответствието им с международните
договори, по които България е страна.
В искането се твърди, че разпоредбите на
чл. 38, ал. 1, 2 и 3, чл. 39, ал. 1, изречение
второ и раздел II „Обезщетение за ползване
на имот – частна собственост“ в глава трета
„Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди“ от Закона
за държавната собственост, както и чл. 27,
ал. 1, чл. 29, ал. 3, т. 1 и чл. 30 от Закона
за общинската собственост противоречат на
принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от
Конституцията), принципа на върховенство на
Конституцията (чл. 5, ал. 1 от Конституцията),
принципа за неприкосновеност на частната
собственост (чл. 17, ал. 3 от Конституцията),
чл. 17, ал. 5 и чл. 56 от Конституцията, както
и на чл. 6, § 1 от Европейската конвенция
за защита на правата на човека и основните
свободи. Според омбудсмана на Република
България изброените разпоредби от Закона за
държавната собственост и Закона за общин-
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ската собственост нарушават основни конституционни права на гражданите. В същото
време те влизат в противоречие с гарантирани
от Европейската конвенция права на човека.
В искането се обосновава разбирането,
че с оспорваните разпоредби на практика
на гражданите се вменява задължение да
следят всеки брой на „Държавен вестник“, за
да могат да упражнят правото си на защита,
тъй като съответният административен орган
няма задължение да уведоми по друг начин
собственика нито за намерението на държавата и общините да отчуждават неговия имот,
нито за акта на самото отчуждаване. Подобен
подход, който привилегировано улеснява дейността на държавата и общините за сметка
на ограничаване на правата на гражданите,
е несъвместим с Основния закон. Недопустимо е с аргументи за целесъобразност да се
въвеждат законови норми, които пренебрегват и нарушават основни начала, заложени
в Конституцията на Република България. В
същото време разпоредбите на чл. 38, ал. 1
и 2 от Закона за държавната собственост и
чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост нарушават чл. 6, § 1 от Европейската
конвенция за защита на правата на човека и
основните свободи, доколкото „не позволяват
на засегнатото лице да има ясна, практическа
и ефективна възможност да обжалва административен акт, който директно въздейства
и се намесва в правото му на собственост“
(Решение на Европейския съд по правата на
човека по делото De Geouffre de la Pradelle v.
France (application No. 12964/87).
Вносителят на искането приема, че чл. 38,
ал. 3, както и изречение второ на чл. 39,
ал. 1 от Закона за държавната собственост
на практика допускат отнемане на правото
на собственост, без да е изпълнено едно от
конституционно предвидените задължителни
условия за отчуждаване на частна собственост
за държавни и общински нужди – предварителното и равностойното обезщетение на
собственика. В същото време с разпоредбата
на чл. 29, ал. 3, т. 1 от Закона за общинската
собственост според омбудсмана се допуска
отчуждаване преди съдът да се е произнесъл и
съдебното решение по отношение на размера
на обезщетението да е влязло в сила, като по
този начин се нарушават чл. 5, ал. 1 и чл. 17,
ал. 5 от Конституцията.
Омбудсманът счита, че уредбата, съдържаща се в раздел ІІ на глава трета от Закона за
държавната собственост и чл. 30 от Закона
за общинската собственост, позволява на
държавата и общините едностранно и независимо от съгласието на собственика, преди
актът на отчуждаване да е влязъл в сила, да
дават право на трето лице да ползва и владее
имота срещу обезщетение. По този начин
държавата по законодателен път посяга върху
неприкосновеността на частната собственост.
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С определение от 28 март 2013 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество искането на омбудсмана на Република
България за установяване на противоконституционността на посочените разпоредби от
Закона за държавната собственост и Закона
за общинската собственост, както и на тяхното
противоречие с международните договори, по
които България е страна. Като заинтересовани
страни по делото с оглед неговия предмет са
конституирани Министерският съвет, министърът
на правосъдието, министърът на регионалното
развитие и благоустройството, президентът
на републиката, Националното сдружение на
общините в Република България, Върховният
административен съд, Висшият адвокатски съвет
и Съюзът на юристите в България.
Становища са представени от Министерския съвет на Република България, президента
на републиката, министъра на правосъдието,
министъра на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на
общините в Република България, Съюза на
юристите в България, Висшия адвокатски
съвет. В становищата на Министерския съвет, президента на републиката, министъра
на правосъдието, министъра на регионалното
развитие и благоустройството и Националното
сдружение на общините се поддържа мнение
за неоснователност на искането за обявяване
противоконституционността на атакуваните
текстове от Закона за държавната собственост
(ЗДС) и Закона за общинската собственост
(ЗОС). Висшият адвокатски съвет и Съюзът
на юристите в България подкрепят искането
на омбудсмана.
Конституционният съд, след като обсъди доводите и съображенията, изложени в искането
и в становищата на заинтересованите страни,
за да се произнесе, взе предвид следното:
1. В Конституцията на Република България
отчуждаването на имоти и вещи за държавна или
общинска нужда е предвидено като изключение
от принципа за неприкосновеност на частната
собственост – чл. 17, ал. 3 от Конституцията.
В изключителни случаи и само въз основа
на закон е предоставена възможност да бъде
засегнато правото на частна собственост на
определени правни субекти – граждани или
юридически лица, чрез принудително отчуждаване за държавни и общински нужди, които
не могат да бъдат задоволени по друг начин.
В резултат на отчуждаването държавата или
общините придобиват правото на собственост
върху имоти и вещи на оригинерно основание.
Отчуждаването се осъществява чрез постановяване на индивидуални административни актове
с конститутивно действие. Такива актове са
решенията на Министерския съвет по чл. 34а,
ал. 1 ЗДС, решенията на областните управители
по чл. 34а, ал. 2 ЗДС, както и заповедите на
кметовете по чл. 25, ал. 2 ЗОС. Оспорената
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разпоредба на чл. 38, ал. 1 и 2 ЗДС, както и
разпоредбата на чл. 27, ал. 1 ЗОС предвиждат
гражданите и юридическите лица да не бъдат уведомявани за акта за отчуждаване чрез
връч-ване на индивидуалните административни
актове на заинтересованите лица по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, а да
се обнародват в „Държавен вестник“, като на
обнародването се придава правната характеристика на връчване на актовете.
За разлика от административните производства, протичащи по общия ред на Административнопроцесуалния кодекс, в които засегнатите
от административните актове субекти имат
възможността своевременно да реагират и
да защитят своите права, при провеждане на
отчуждаване по реда на чл. 38, ал. 1 и 2 ЗДС
и чл. 27, ал. 1 ЗОС първият момент, в който
адресатът на акта може да се информира за вече
приключилата процедура по отчуждаването е
публикацията в „Държавен вестник“. С цитираните разпоредби на гражданите и юридическите
лица се вменява своеобразно задължение да
следят всеки брой на „Държавен вестник“, за
да могат да упражнят правото си на защита
срещу принудителното отчуждаване, тъй като
съответният държавен или общински орган
няма задължение да уведоми собственика нито
за намерението на държавата и общините да
бъде отчужден имотът, нито за акта на самото
отчуждаване. Подобен подход, който улеснява
единствено дейността на държавата и общините за сметка на ограничаване на правото на
защита на гражданите и юридическите лица,
е конституционно недопустим. Вярно е, че
засегнатите субекти могат да обжалват акта, с
който се извършва отчуждаването, въз основа
на оспорваните разпоредби на ЗДС и ЗОС,
но тази възможност е силно ограничена и не
пропорционално затруднена до степен да бъде
превърната в напълно формална поради това,
че този акт не се връчва на адресата, а само
се обнародва. Поначало е прието в „Държавен
вестник“ да се обнародват призовки и съобщения
от съдилищата по определен от процесуалния
закон ред в случаите, когато лицата – адресат
на съобщенията и призовките, не са намерени
на постоянния им адрес. Така обнародването в
„Държавен вестник“ представлява неизбежна
алтернатива на личното уведомяване. В оспорените разпоредби недопустимо се замества
задължението на държавните органи лично да
уведомят лицето – адресат на индивидуалния
административен акт за отчуждаване на неговата частна собственост, с безадресна публикация
в „Държавен вестник“. Така се стига до засягане
на правото на защита (чл. 56 от Конституцията)
на гражданите и юридическите лица, без да са
налице каквито и да било основания за това.
Несъстоятелно е разбирането, че съобщаването
на административния акт не е гарантирано
от Основния закон право на гражданите, а е
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способ или ред за провеждане на определено
действие като част от административното
производство. Още по-неприемливо е да се
допусне, че установяването на един или друг
начин на съобщаване е част от конституционната компетентност по чл. 84, т. 1 на Народното събрание да приема и изменя закони и
че законодателят може да даде едно или друго
конкретно разрешение по целесъобразност.
Необосновано е да се смята, че атакуваната
уредба на ЗДС и ЗОС не създава рестрикции,
тъй като е постигнала необходимия баланс
между правата на гражданите, от една страна,
и обществения интерес, от друга. Поначало
отчуждаването на частна собственост за национални и големи инфраструктурни обекти засяга
голям брой имоти и собственици и личното
съобщаване на административните актове е от
естество да затрудни и забави отчуждителното
производство. Общественият интерес може и
да обосновава съобщаването в тези случаи да
се извършва чрез обнародване в „Държавен
вестник“, но частният интерес на собствениците
следва да бъде адекватно защитен от законодателя, след като правото на собственост се
гарантира и защитава от закона (чл. 17, ал. 1
от Конституцията) и частната собственост е
обявена в чл. 17, ал. 3 от Конституцията за
неприкосновена.
С атакуваните разпоредби на двата закона
очевидно се цели да се постигне бързина и
ефективност при изграждането на различни
инфраструктурни и други проекти с национално или регионално значение. Бързината за
осъществяване на подобни проекти може да
бъде постигната чрез различни законодателни
решения, но без при това да се засягат или ограничават конституционните права на гражданите.
Недопустимо е с аргументи за целесъобразност
да се пренебрегват и нарушават основни начала, заложени в Конституцията на Република
България. С оспорените разпоредби е нарушен
принципът на правовата държава, закрепен в
чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от Основния закон.
С Решение № 10 от 2009 г. Конституционният
съд приема, че принципът на правовата държава изисква от законодателя да бъде последователен и предвидим. Приеманите от него
закони е необходимо да гарантират правната
сигурност, в това число като се зачитат придобитите съгласно закона права от страна на
гражданите и юридическите лица и да не ги
променят в полза на държавата и във вреда
на гражданите и юридическите лица (Решение
№ 7 от 2001 г. на Конституционния съд). При
създаването на законите в правовата държава
законодателят трябва да търси решения, които
да задоволяват чл. 17, ал. 1 от Конституцията,
както и справедливия интерес в рамките на
конституционния модел, а не инцидентно или
под влияние на случайни фактори „да въвежда

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

рестрикции и да установява привилегии, нито
да предоставя права, които не могат да бъдат
упражнявани“ (Решение № 1 от 2005 г. на
Конституционния съд). Няма пречка законодателно обнародването в „Държавен вестник“
да бъде уредено като субсидиарен способ за
уведомяване, когато лицето не може да бъде
открито и по никакъв друг начин не може да
бъде лично уведомено за административния
акт за отчуждаване на неговата собственост.
Подобна правна уредба съществува както в
Административнопроцесуалния кодекс, така и
в Гражданския процесуален кодекс.
Съгласно чл. 56 от Конституцията всеки
гражданин има право на защита, когато са
нарушени или застрашени негови права или
законни интереси. С оспорените разпоредби
на ЗДС и ЗОС поначало се дава възможност
на гражданите да обжалват акта за отчуждаване на техен имот, но предвид липсата на
задължение за лично уведомяване на собствениците законодателят формално изпълнява
конституционното изискване, като на практика
ограничава правото на защита. Тази уредба не
съответства на целта и смисъла на чл. 56 от
Конституцията. Конституционното право на
защита предполага задължение за държавата
чрез законотворчеството и изпълнението на
законите да обезпечи ефективна възможност
на гражданите да защитят нарушените или
застрашените си права по съдебен ред.
Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията нормите на международните договори, ратифицирани
по конституционен ред, обнародвани и влезли в
сила за Република България, имат предимство
пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. В този смисъл
разпоредбите на чл. 38, ал. 1 и 2 ЗДС и чл. 27,
ал. 1 ЗОС са в противоречие с чл. 6, § 1 от
Европейската конвенция за защита на правата
на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС).
В решение De Geouffre de la Pradelle v. France
(application No. 12964/87) Европейският съд по
правата на човека посочва, че жалбоподателят
трябва „да има ясна, практическа и ефективна
възможност да обжалва административен акт,
който директно въздейства върху и засяга правото му на собственост“. Съдът приема, че този
административен акт следва да се съобщава лично на адресата, от който момент последният да
има възможност да го обжалва. Това разбиране
на съда е потвърдено и в решение Serghides and
Christoforou v. Cypus (application No. 44730/98).
В противоречие с нормите на Конституцията
и ЕКЗПЧОС разпоредбите на чл. 38, ал. 1 и 2
ЗДС и чл. 27, ал. 1 ЗОС не позволяват на гражданите ефективно да защитават правото си на
частна собственост. Те дават единствено право
на обжалване на решенията на Министерския
съвет и заповедите на областните управители
и кметовете на общини в 14-дневен срок след
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обнародването им в „Държавен вестник“. Това
е в значителна степен затруднено, тъй като
гражданите не са задължени, а и не са в състояние да следят всички броеве на „Държавен
вестник“ и дори в случаите, когато имат такава
възможност, не са в състояние да разберат,
че предстои отчуждаване именно на тяхната
частна собственост, доколкото самата форма
на обнародването на тези административни
актове е усложнена. При това наименованията на местностите претърпяват многократни
промени, а и границите между тях също не
са категорично определени. Многократно се
променят и кадастралните, имотните и регулационните номера, което също затруднява
проследяването на отчуждителните действия.
Създавайки улеснение за държавата и общините да съобщават индивидуалните административни актове за отчуждаване единствено
чрез „Държавен вестник“, законодателят ги е
освободил от задължението, след като издирят
и индивидуализират собствениците, да положат каквито и да са усилия за връчване на
административния акт по общия ред. Така с
атакуваните текстове от ЗДС и ЗОС държавата
и общините се освобождават от задължения,
независимо че разполагат с цялата информация за установяване на субекта на правото на
собственост, а именно – кадастър, данъчни
партиди, регулационни планове, планове за
земеразделяне и други начини да бъдат открити необходимите данни. Липсата на добра
организация и координация между отделните
държавни и общински органи и служби не
може да бъде оправдание за нарушаване на
конституционните правата на собствениците.
Държавата и общините разполагат с организационен ресурс да получат и анализират цялата
информация, необходима за отчуждаването на
частна собственост. Конституционно недопустимо е лошото управление да обосновава засягане
и ограничаване на основни конституционни
права на гражданите в Република България.
2. Конституцията на Република България
обявява частната собственост за неприкосновена (чл. 17, ал. 3 от Конституцията), като
тази неприкосновеност включва забраната
други лица да владеят, да ползват или да се
разпореждат с нея без съгласието или въпреки несъгласието на собственика. Държавата
следва да зачита и гарантира тази неприкосновеност. Единственото изключение от това
правило представлява възможността за принудително отчуждаване на частна собственост,
предвидена в чл. 17, ал. 5 от Конституцията.
То е свързано с даване на предимство на публичния пред частния интерес на собственика
на вещта. За осъществяване на принудително
отчуждаване на частна собственост Конституцията поставя като условия спазването на
няколко кумулативно дадени изисквания:
отчуждаването да се извършва единствено
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въз основа на закон, и то само за държавни
или общински нужди; тези нужди да не могат
да бъдат задоволени по никакъв друг начин;
да бъде определено равностойно на отнеманата вещ обезщетение; това обезщетение да
е предварително изплатено на собственика.
Отчуждаването се извършва с издаването
на административен акт за отчуждаване въз
основа на специален закон. В Решение № 7
от 2001 г. съдът посочва, че „предварително е
обезщетението, когато то е изплатено преди
отнемането на правото на собственост“. Това
разбиране е застъпено и в Решение № 6 от
2006 г., в което съдът приема, че смисълът на
понятието „предварително парично плащане
се изразява в плащането като предпоставка
за извършване на отчуж даването, поради
което и то задължително предхожда пре
хвърлянето на собствеността и завземането
на имота“. При това обезщетението следва да
бъде предварително платено на собственика
изцяло, а не отчасти. Конституционният съд
приема, че обезщетението при отчуждаване
на имот – частна собственост, не може да
бъде предварително, ако не е определено
окончателно по размер. Поради това чл. 38,
ал. 3, както и изречение второ на чл. 39,
ал. 1 ЗДС на практика допускат отнемане
на правото на собственост, без да е изпълнено едно от конституционно предвидените
задължителни условия – предварителното и
равностойното обезщетение на собственика.
С разпоредбата на чл. 29, ал. 3, т. 1 ЗОС се
допуска отчуждаване, преди съдът да се е
произнесъл с влязло в сила съдебно решение
по отношение на оспорен от собственика
размер на обезщетението. Подобен подход на
законодателя противоречи на чл. 17, ал. 5 от
Конституцията на Република България, както
и на принципа на правовата държава (чл. 4,
ал. 1 от Конституцията). Когато се обжалва
размерът на обезщетението, единствено съдът
е органът, който окончателно определя кое
е равностойното обезщетение. Само след
заплащането на определеното от съда обезщетение ще бъде изпълнено изискването за
предварително и равностойно обезщетение
на собственика съгласно чл. 17, ал. 5 от Конституцията. Принудителното отчуждаване е
изключение от принципа за неприкосновеност на частната собственост, поради което
е недопустимо конституционните норми да се
тълкуват разширително. Текстовете на чл. 38,
ал. 3, чл. 39, ал. 1, изречение второ от ЗДС,
както и на чл. 29, ал. 3, т. 1 ЗОС противоречат
на чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и 5
от Конституцията на Република България.
Обезщетението е равностойно в три случая – когато е определено с акта за отчуждаване и собственикът е съгласен с неговия
размер, когато не е съгласен с размера на
обезщетението, но не е обжалвал администра-
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тивния акт в съответния срок и когато е влязло
в сила съдебното решение по спор, повдигнат
от собственика за размера на дължимото обезщетение, чиято стойност е била определена
с акта за отчуждаване, но собственикът не
е бил съгласен с нея. В случай че е оспорен
размерът на обезщетението пред съд, никое
друго обезщетение освен определеното с влязло в сила съдебно решение не може да бъде
възприето като равностойно. На собственика
на отчуждавания имот не се дължи друго,
различно от равностойното обезщетение. При
това обезщетяването на собственика следва да
е извършено предварително, т.е. да е изплатено
преди отнемането на правото на собственост.
Отчуждаването не може да произведе своя правен ефект, преди собственикът да е обезщетен
изцяло, и то предварително. Обезщетението
не отговаря на изискването на чл. 17, ал. 5
от Конституцията да е предварително, ако
не е равностойно и не е изплатено изцяло.
Частично изплатеното обезщетение не може
да се приеме за предварително по смисъла на
чл. 17, ал. 5 от Основния закон. Не е възможно
да бъде налице предварително обезщетение,
чийто размер не е окончателно и безусловно
установен. В случаите, когато размерът на
обезщетението е оспорен от собственика пред
съд, предварителното изплащане на обезщетението не е възможно преди влизане в сила
на съдебното решение, с което окончателно
се определя неговият размер.
Необосновано е разбирането, че оспорената от омбудсмана уредба в ЗДС и ЗОС е в
съответствие с Конституцията, защото предвижда предварително изпълнение на акта за
отчуждаване, когато е оспорен само размерът
на обезщетението. При положение че спорът е
само относно размера на обезщетението, конституционното изискване за предварителност
на обезщетението не е удовлетворено с плащането на определеното в акта обезщетение
чрез внасянето му по сметка на областния
управител. Едва след определяне по съдебен
ред на равностойното обезщетение то следва да се преведе по сметка на собственика.
Спорът по размера на обезщетението е спор
по неговата равностойност, а Основният закон изисква условията за предварителност и
равностойност на обезщетението да са налице
едновременно преди момента на прехвърляне на собствеността при отчуждаването. В
този смисъл са и мотивите към цитираното
Решение № 6 от 2006 г. на Конституционния
съд, с които се приема, че предварителното
обезщетение е предпоставка за извършване на
отчуждаването, поради което обезщетението
задължително предхожда прехвърлянето на
собствеността.
В случаите, когато размерът на определеното с отчуждителния акт обезщетение е
оспорен и този спор не е решен с влязло в
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сила съдебно решение, все още не е налице
предварително изплащане на обезщетение,
независимо от това, дали по сметка на собствениците е преведена някаква сума в размер,
определен с оспорения административен акт.
Принудителното отнемане на частна собственост е допустимо само при условията
на чл. 17, ал. 5 от Конституцията. Уредбата,
съдържаща се в раздел ІІ „Обезщетение за
ползване на имот – частна собственост“ на
глава трета „Принудително отчуждаване на
имоти – частна собственост, за държавни
нужди“ от ЗДС и в чл. 30 ЗОС, дава право
на трето лице без съгласието на собственика
и преди извършване на отчуждаването да
владее и ползва имота на собственика срещу
обезщетение, което не е обезщетението за
отчуждаването на имота по чл. 17, ал. 5 от
Конституцията. При това собственикът е задължен по закон да търпи това поведение. С
предоставянето на възможност на инвеститор
да влезе във владение на имота – частна собственост, и да започне строителни дейности,
преди да е влязъл в сила административният
акт за отчуждаването, държавата и общините
противоконституционно нарушават неприкосновеността на частната собственост. Конституционният съд е категоричен в своето разбиране,
че „не съществува правова държава в света,
чието конституционно или гражданско право
да позволяват разпореждане с чужда собственост или ползването є без правно основание
против волята на собственика“ (Решение № 12
от 2003 г. на Конституционния съд). Поради
това тези оспорени разпоредби на ЗДС и ЗОС
противоречат на чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 3 от
Конституцията на Република България.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни и несъответстващи на международните договори,
по които България е страна, чл. 38, ал. 1 и 2
от Закона за държавната собственост (обн.,
ДВ, бр. 44 от 1996 г.; посл. изм. и доп., бр. 99
от 2012 г.) и чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.;
посл. изм. и доп., бр. 91 от 2012 г.).
Обявява за противоконституционни чл. 38,
ал. 3, чл. 39, ал. 1, изречение второ и раздел
ІІ „Обезщетение за ползване на имот – частна
собственост“ в глава трета „Предварително
отчуждаване на имоти – частна собственост,
за държавни нужди“ от Закона за държавната
собственост и чл. 29, ал. 3, т. 1 и чл. 30 от
Закона за общинската собственост.
Съдиите Благовест Пунев, Румен Ненков,
Кети Маркова и Анастас Анастасов са подписали с особено мнение решението.
Председател:
Димитър Токушев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ

по конституционно дело № 5 от 2013 г.
на конституционните съдии Благовест Пунев, Румен Ненков, Кети Маркова и Анастас
Анастасов
Не споделяме решението на мнозинството
съдии в частта, с която е обявена противоконституционност на разпоредбите на Закона
за държавната собственост (ЗДС) и Закона
за общинската собственост (ЗОС), според
които влизането в сила на заповедта за отчуждаване на имота за държавни и общински
нужди и настъпването на нейния отчуждителен
ефект не зависят от съдебния спор за размера
на обезщетението, дължимо на собственика
на отчуждения имот – чл. 38, ал. 3 и чл. 39,
ал. 1, изр. 2 от ЗДС и чл. 29, ал. 3, т. 1 ЗОС
по следните съображения:
Съгласно чл. 38, ал. 3 ЗДС, когато решението
на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 ЗДС
за отчуждаване на имоти – частна собственост,
предназначени за изграждане на национални
обекти, или заповедта на областния управител
по чл. 34а, ал. 2 ЗДС за отчуждаване на имоти,
извън посочените в ал. 1 на същата разпоредба,
са обжалвани само относно размера на обезщетението, жалбата не спира изпълнението им. В
същия контекст другата оспорена разпоредба,
тази на чл. 39, ал. 1, изр. второ от ЗДС, предвижда, че когато тези актове са обжалвани само
по отношение на размера на обезщетението
или е допуснато предварително изпълнение
и то не е отменено от съда, имотът се смята
за отчужден от датата, на която инвеститорът
преведе по сметката на областния управител
обезщетението, определено в решението на
Министерския съвет или заповедта на областния управител.
Рационалният смисъл на тези норми произтича от публичния интерес за бързата реализация
на отчуждителните мероприятия и срочното
осъществяване на инфраструктурните проекти
с национално и регионално значение, които
налагат отчуждаването на имоти – частна собственост. Израз на това разбиране е разпоредбата
на чл. 39, ал. 1, изр. 1 от ЗДС, която свързва
настъпването на ефекта на отчуждаването на
имота с превеждане на определеното в решението на Министерския съвет или в заповедта
на областния управител парично обезщетение
в полза на правоимащите. В този смисъл е и
оспорената разпоредба на чл. 38, ал. 3 ЗДС,
според която обжалването на административния
акт за отчуждаване (решение на Министерския
съвет или заповед на областния управител) само
относно размера на паричното обезщетение
не спира изпълнението му, т.е. настъпването
на неговия отчуждителен ефект. С превеждане
на паричното обезщетение собствеността върху
отчуждения имот преминава към държавата.
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Към това преминаване последващият спор само
по размера на обезщетението, когато отчуждителният акт е обжалван от заинтересования
собственик в тази му част, е неотносим. По този
начин изцяло са изпълнени предпоставките по
чл. 17, ал. 5 от Конституцията за принудително
отчуждаване на собственост, изискващи, наред с
наличието на незадоволими по друг начин държавни нужди за отчуждаване на имот – частна
собственост, с индивидуален административен
акт, издаден въз основа на закон (в случая ЗДС),
и изпълнение на условието това да стане след
предварително и равностойно обезщетение.
В решението се дава поначало погрешна
интерпретация на понятието „равностойно
обезщетение“, което при обжалване се свързва
не с внесеното от инвеститора, така както е
определено с административния акт за отчуждаване, а с това, което хипотетично би могло
да бъде определено в по-голям размер от съда
при евентуална основателност на жалбата. На
тази основа според мнозинството в Конституционния съд отчуждителният ефект на решението
на Министерския съвет или на заповедта на
областния управител задължително трябва да
настъпи в по-късен момент – едва след като
се изплати присъдената горница. Дотогава
според решението държавата не може да придобие оригинерно по силата на отчуждаването
частната собственост, тъй като не е заплатила
равностойно обезщетение на нейния собственик,
макар че сумата, определена с акта за отчуждаване, е на негово разположение предварително.
Нормалната логика е обратната – щом като не
се спори по основанията на самото отчуждаване, тъй като в тази част административният
акт е влязъл в сила поради необжалването
му, и е заплатена паричната сума, предвидена
като обезщетение с този акт, спорът за нейния
размер не може да се отразява на преминаването на собствеността към държавата, за да
се осигури целта на извършеното отчуждение,
която е изграждане на голям национален или
регионален инфраструктурен обект – в тази
насока вж. Решение № 6 от 2006 г. на Конституционния съд. Няма никакво правно основание
да се приеме, че предварително определеното
в акта за отчуждаване обезщетение поначало
не е равностойно и справедливо. Разсъжденията в тази насока следва да се основат върху
презумпцията, че при определяне на неговия
размер въз основа на съответните нормативи
държавната администрация действа съобразно
изискванията за почтеност и добросъвестност.
В този смисъл трябва да се разбира цитираната
по-горе и неоспорена с искането за противоконституционност разпоредба на чл. 39, ал. 1,
изр. първо от ЗДС. Съществуващият спор за
размера на обезщетението не може да промени
тази констатация, тъй като съдът може и да
отхвърли жалбата, като потвърди определено-
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то обезщетение, или да я уважи в по-нисък
от претендирания размер. С други думи до
произнасянето на съда определеното с акта за
отчуждаване обезщетение, което предварително
е на разположение на отчуждения собственик,
следва да се третира като справедливо и равностойно.
Нашето виждане за съдържанието на понятието „равностойно обезщетение“ е несъвместимо
със съображенията, изложени в постановеното
по настоящото дело решение, с които фактически се отрича посочената презумпция за
добросъвестност на държавната администрация
при определянето на паричното обезщетение
за отчуждения собственик, като се създава впечатление, че то винаги е занижено. Точно това
разбиране е дало основание на мнозинството да
изисква отлагане на ефекта на отчуждаването
до окончателното приключване и на съдебния
спор по размера на дължимото обезщетение с
евентуално заплащане на определената от съда
горница. Използването на такива извънправни
съображения обаче би могло да доведе и до
обратния извод, а именно, че чрез съдебното
обжалване биха могли да се получат неследващи се по размер завишени обезщетения въз
основа на некомпетентни или недобросъвестни
експертизи за оценка на отчуждения имот.
Правата на собственика на отчуждения имот
са защитени, след като, без да оспорва самото
отчуждаване, той желае само да се увеличи
размерът на дължимото парично обезщетение,
което може да се постигне след положителното произнасяне по неговата жалба. Ако съдът
увеличи определеното в административния акт
парично обезщетение, горницата подлежи на
внасяне по сметката на правоимащия, без това
да е относимо към изискванията по чл. 17,
ал. 5 от Конституцията, съответно – към настъпване на ефекта на отчуждаването. Гаранция
за отчуждения собственик, че държавата ще
изпълни задължението си да изплати коригирания размер на обезщетението, се съдържа в
неоспорената действаща разпоредба на чл. 39,
ал. 3 ЗДС, според която, ако не бъде обезщетен в шестмесечен срок от влизане в сила на
административния акт или съдебното решение,
по негово искане административният съд по
местонахождението на имота отменя акта за
отчуждаване.
Аналогично е положението с оспорената
разпоредба на чл. 29, ал. 3, т. 1 ЗОС, която
според нас също не е противоконституционна.
Тя преповтаря основната идея на чл. 39, ал. 1
ЗДС, според която имотът се счита за отчужден
за общински нужди при изпълнение на изискването на ал. 1 – паричното обезщетение да
е преведено от общината в банка по сметка на
правоимащия, когато: а) заповедта по чл. 25,
ал. 2 не е обжалвана в срока по чл. 27, ал. 1
ЗОС (неясно защо и в тази част разпоредбата

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

е обявена за противоконституционна, въпреки
че в тази хипотеза заповедта за отчуждаване е
влязла в сила, включително и по отношение
на размера на паричното обезщетение) или е
обжалвана само по отношение на размера на
обезщетението и б) в заповедта по чл. 25, ал. 2
е допуснато предварително изпълнение и то
не е отменено от съда. Последната хипотеза и
нейното обявяване за противоконституционна
е без значение, защото според неоспорения
и действащ текст на чл. 27, ал. 1, изр. второ
от ЗОС, когато заповедта е обжалвана само
относно размера на паричното обезщетение,
жалбата не спира изпълнението є, т.е. настъпва отчуждителният є ефект относно имота,
който става собственост на общината. Този
ефект настъпва ex lege след превеждане на
паричното обезщетение и няма отношение
към допускане на предварителното изпълнение
от органа по отчуждаването съгласно чл. 60
АПК. Гаранция за получаване на дължимото
обезщетение от правоимащите в резултат на
съдебното обжалване е неоспореният текст
на чл. 29, ал. 6 ЗОС, аналогичен на чл. 39,
ал. 3 ЗДС. Поради това всички съждения,
които се отнасят до понятието „равностойно
обезщетение“ и момента на неговото заплащане, при обсъждане на оспорените текстове
на чл. 38, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, изр. второ от
ЗДС и тяхната съобразеност с чл. 17, ал. 5
от Конституцията в още по-голяма степен са
относими и към чл. 29, ал. 3, т. 1 ЗОС, поради
което и в тази част искането на омбудсмана
се явява неоснователно.
В заключение трябва да се отбележи, че
превратната интерпретация в решението не
само на чл. 17, ал. 5 от Конституцията, но и
на неговите ал. 1 и 3, освен че ще доведе до
проблеми в правоприлагането, ще предизвика
и чисто икономически затруднения, свързани с
развитието на инвестиционния процес за реализация на мащабни инфраструктурни проекти с
национално и европейско финансиране, които
в настоящите условия на дълбока стопанска
криза създават условия за по-висока трудова
заетост и икономическо оживление.
Конституционни съдии:
Благовест Пунев
Румен Ненков
Кети Маркова
Анастас Анастасов
5728

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4

от 10 юли 2013 г.
по конституционно дело № 4 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател:
Димитър Токушев, членове: Благовест Пунев,
Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
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Маркова, Борис Велчев, Анастас Анастасов,
Гроздан Илиев, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито
заседание на 10 юли 2013 г. конституционно
дело № 4 от 2013 г., докладвано от съдията
Цанка Цанкова.
Делото е образувано на 17.01.2013 г. по искане на омбудсмана на Република България.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 във
връзка с чл. 150, ал. 3 от Конституцията на Република България. Искането е за установяване
на противоконституционност на чл. 43, ал. 1,
т. 2 и 3 от Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; посл.
изм., бр. 23 от 2013 г.) поради противоречие с
чл. 35, ал. 1 и чл. 26, ал. 2 от Конституцията
на Република България, както и на чл. 182,
ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 221, ал. 6, т. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; посл. изм., бр. 99
от 2012 г.) поради противоречие с чл. 35, ал. 1
от Конституцията на Република България.
С определение от 9 април 2013 г. Конституционният съд отклонява искането на омбудсмана на Република България за установяване
на противоконституционност на чл. 43, ал. 1,
т. 2 и 3 от Закона за чужденците в Република
България (ЗЧРБ) и допуска за разглеждане
по същество искането за установяване противоконституционност на чл. 182, ал. 2, т. 2,
буква „а“ и чл. 221, ал. 6, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Конституира като заинтересовани страни
президента, Министерския съвет, министъра
на финансите, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, главния
прокурор, Върховния административен съд,
Държавната агенция „Национална сигурност“,
Националната агенция по приходите, Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите
в България, Камарата на частните съдебни
изпълнители, Асоциацията на държавните
съдебни изпълнители, Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, фондация
„Българските адвокати за правата на човека“
и Института за модерна политика.
По делото има обективно съединени две
искания. Първото искане е отклонено, тъй
като след образуването на делото е извършено изменение на Закона за чужденците в
Република България и са отменени т. 2 и 3
на ал. 1 на чл. 43 на закона, което лишава
делото в тази му част от предмет и искането е недопустимо. Що се отнася до второто
искане, което съдът допуска за разглеждане
по същество, Конституционният съд в своето
определение от 9 април 2013 г. намира, че макар посочените текстове да нямат отношение
към правното положение на чужденците и
да не установяват разлики в третирането на
българските граждани и чужденците, следва
да се извърши проверка за конституционо-
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съобразност, щом Конституционният съд е
надлежно сезиран от легитимен държавен
орган, какъвто в случая е омбудсманът.
Оспорените текстове на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се отнасят до
провеждане на принудителното изпълнение
на публични вземания и мерките, които се
вземат за ефикасното му провеждане. Разпоредбите на процесуалния закон се отнасят до
всички, които имат качеството на длъжници
по публични вземания и не са изпълнили задълженията си в сроковете и при условията,
посочени в ДОПК.
С та нови ща са пол у чен и о т фон да ц и я
„Български адвокати за правата на човека“,
Държавна агенция „Национална сигурност“,
М и н ис т ерс т во т о на вът реш н и т е рабо т и,
Върховния административен съд, Съюза на
юристите в България и Камарата на частните
съдебни изпълнители.
Фондация „Български адвокати за правата
на човека“ изразява становище, че възможността да не се разрешава, съответно да се забрани
на длъжника или членовете на контролните и управителните му органи да напускат
страната, както и да не се издават или да се
отнемат издадените паспорти и заместващите
ги документи за преминаване на държавните
граници противоречи на чл. 35, ал. 1 от Конституцията. Заявява, че съществуването на
една такава възможност обезсмисля Решение
№ 2 от 31.03.2011 г. на Конституционния съд
относно противоконституционността на чл. 75,
т. 5 и 6 ЗБЛД, така и законодателната отмяна
на аналогичните им разпоредби по чл. 43,
ал. 1, т. 2 и 3 ЗЧРБ. Разглеждайки проблема
по същество, фондацията намира, че ДОПК
дава възможност забраната за напускане на
страната да се налага автоматично от органите
на МВР винаги когато има искане от органа,
установил публичното вземане, а забраната за
напускане на страната не е предвидена като
изключителна мярка, при налагането на която
да се държи сметка дали ограничаването на
свободата на придвижване отговаря на конституционните предпоставки. Не се отчитат
и няма никаква възможност за преценка за
наличието на конституционни основания за
ограничаване свободата на придвижване и
напускане пределите на страната във всеки
отделен случай, отчитайки личното поведение на засегнатото лице и дали наложеното
ограничение е пропорционално и необходимо
за постигане на целите, посочени в Конституцията. Няма и задължение, нито механизъм
за периодичен контрол. Прави се доводът, че
забраната се налага като наказание и ДОПК не
съдържа никакви гаранции срещу произволно
лишаване от конституционно признати права.
Държавната агенция „Национална сигурност“ отклонява изразяването на конкретно
становище, като посочва, че ДАНС няма
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необходимата материална компетентност да
направи преценка и да изрази отношение по
отношение на процесните разпоредби на ДОПК.
Министерството на вътрешните работи
намира, че нормите на ДОПК, предмет на
искането, са идентични като цел и съдържание на разпоредбите на чл. 75, т. 5 ЗБЛД,
които са обявени за противоконституционни
с Решение № 2 от 31.03.2011 г. по к.д. № 2 от
2011 г. на Конституционния съд. Според МВР
разпоредбите на ДОПК не са съобразени с
принципа на пропорционалност. Целта е
ефективно и бързо проведено изпълнително
производство, а не самоцелно санкциониране
на личността на длъжника. Не е проведено
разграничение относно членовете на управителните и контролните органи на юридическото лице – длъжник по публичното вземане,
въпреки че някои от тях нямат отношение и
правно установена компетентност да извършват разпоредителни действия с имуществото на
длъжника нито функции в производството за
принудително изпълнение. С това се нарушава
и принципът за лична отговорност, което е
допустимо по изключение при призната от
правото необходимост да се поправят причинени вреди. Според становището законовата
уредба предпоставя автоматично налагане
на принудителни административни мерки,
без административният орган да има право
на преценка при отправено към него искане
за установяване и събиране на вземанията.
Ограничителните марки не съобразяват релевантните обстоятелства за конкретното
лице, не отчитат тежестта на случая и въздействието, което има върху националната и
обществената сигурност, съответно поддържането на обществения ред или опазването
на общественото здраве, т. е. не е ясно дали
мярката преследва една от легитимните цели,
посочени в чл. 35, ал. 1 от Конституцията и
чл. 2 на Протокол № 4 към Конвенцията за
защита правата на човека и основните свободи, както и чл. 12 на Международния пакт
за граждански и политически права.
Върховният административен съд намира,
че оспорените разпоредби дават възможност
на органа, установил публичното вземане,
съответно публичния изпълнител, да поиска
осуетяване преминаването на държавната
граница и забрана за напускане на страната.
Искането има за цел да ограничи правата,
прокламирани от чл. 35, ал. 1, изр. 2 от Конституцията, и се въвежда ограничение на
правата на българските граждани посредством
налагане на принудителна административна
мярка. Правото по оспорените разпоредби е
насочено към обслужване на принудителното
изпълнение на публично задължение (и то не
всички, а с по-значителен размер) и дори да
се приеме, че има легитимна цел по смисъла на Конституцията, то не е съобразено с
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принципа на пропорционалността на мерките.
Те трябва да бъдат такива, че, защитавайки
императивния обществен интерес, да се засягат в най-малка степен правата на частните
лица. Разпоредбите овластяват органа да
поиска ограничение на правото на свободно
движение, изрично забранено от Договора за
функциониране на Европейския съюз с чл. 27,
§ 1 на Директива 200438/ЕО за постигане на
икономически цели.
Камарата на частните съдебни изпълнители, позовавайки се на Решение № 2 от
31.03.2011 г. по к.д. № 2 от 2011 г. на Конституционния съд, подкрепя искането на омбудсмана на Република България за обявяване
за противоконституционни на посочените в
искането текстове на ДОПК.
Становището на Съюза на юристите в
България е, че органът, установил публичното
вземане, съответно публичният изпълнител,
може да поиска налагането на принудителната административна мярка, но тъй като
този орган не е компетентен да я налага, то
атакуваните като неконституционосъбразни
разпоредби в ДОПК не са законът, който
ограничава правото на свободно придвижване
по смисъла на чл. 35 от Конституцията.
За да се произнесе, Конституционният
съд след цялостната проверка на доводите на
заинтересованите страни намира, че следва
искането на омбудсмана и в неговата втора
част относно чл. 182, ал. 2, т. 2, буква „а“ и
чл. 221, ал. 6, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс да бъде отклонено.
Безспорно е, че осъществяването на принудителната административна мярка – забраната за напускане на страната и ограничаване
свободата на придвижване, е ограничаване
на основно конституционно право на гражданите. Въпросът е, кой е административният
орган, който налага тази принудителна мярка
и който следва да направи преценката за съответствие, респективно пропорционалност
на прилагането на мярката, съобразявайки
конституционно установените положения.
Компетентността на административния
орган се определя от кръга от въпроси, с
които той е оправомощен да се занимава,
и правомощията, с които органът разполага
за решаването на тези въпроси. Компетентността е съчетание от материалноправни и
процесуалноправни елементи. Предоставена е
възможност на държавния административен
орган да започне процедура по решаването
на материалноправния въпрос, който му е
поверен. Органът трябва да има възможност та да се произнесе, т. е. да направи
едностранно властническо волеизявление,
и така едностранно да определи правата и
задълженията на субекта по административното правоотношение. За административните
правоотношения е специфично именно да
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съдържат процесуалния белег – едностранност
и властнически характер на волеизявлението,
и то по съдържание да обхваща материалния
кръг въпроси, по които органът има право
да вземе решение, като определи съответното
право или задължение за адресата.
Липсата на материалноправна компетентност поражда незаконосъобразност на акта,
която води до най-тежката санкция – нищожност. Законът е този, който ще определи за
определена материя кой орган има право да
издава административни актове, да прави
задължителни волеизявления от името на
държавата.
Компетентността на административния
орган може да бъде обвързана или дискреционна. Във всеки конкретен случай трябва да
се отговори на предварителния въпрос с каква
компетентност разполага органът, който ще
издаде административния акт, и когато става
дума за ограничителна мярка. Органът може
да е обвързан от закона да реши въпроса само
по начина, който му дава законът. В други
случаи органът не е обвързан от закона да
се произнесе непременно по начина, който
той му предписва, а има право на избор по
различните хипотези. В този случай имаме
оперативна самостоятелност на органа или
дискреционна компетентност, но тя също е в
рамките на посоченото от материалната правна
норма. Ако няма материална компетентност,
не би могло да се осъществи и процесуалната
компетентност и да се стигне до издаване
на административен акт. Това означава, че
трябва да е предоставена и да не е отменена
компетентността на административния орган. Всяка принудителна административна
мярка представлява един административен
акт, издаването на който предполага двете
страни на компетентността – материална и
свързаната с нея процесуална компетентност.
Ако законът е отнел материалната компетентност, то не би могло да имат правно значение
всички предхождащи процесуални действия
на административния орган.
Когато на органа е предоставена компетентност, тя може да се основава на инициативата на друг правен субект за започване на
определено административно производство и
тази инициатива да бъде свързана с излагане
на съображения относно материалноправния
харак тер на а дминист ративни я проблем.
Искането за издаването на индивидуален административен акт е признато право да бъде
сезиран компетентният административен орган да издаде индивидуален административен
акт. Това предложение може да бъде от друг
административен орган или от орган вън от
изпълнително-разпоредителната власт. В този
последен случай не може да се каже, че искането или предложението представлява един
подготвящ предварителен административен
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акт, за да се издаде окончателният административен акт от компетентния държавен орган,
макар искането да задвижва административна
процедура. Административният орган, в случая МВР, е този, който във всички случаи ще
направи преценка налице ли са условията за
издаването на административен акт и прилагането на ограничителна административна
мярка, каквато е предвидена в материалната
правна норма. Затова и законът в едни случаи
говори за задължение („издава административен акт“) или за възможност („може да
издаде“) административен акт, както е казано
в разпоредбите на чл. 182, ал. 2, т. 2, буква
„а“ и чл. 221, ал. 6, т. 1 ДОПК.
В Данъчно-осигу рителния процесуален
кодекс се у реж дат производствата по установяване на задълженията за данъци и
задължителни осигурителни вноски, както
и по обезпечаване и събиране на публични
вземания, възложени на органите по приходите и публичното изпълнение (чл. 1). Тези
органи имат право да извършват нетърпящи
отлагане процесуални действия, да предприемат мерки за обезпечаване на публичните
вземани я и да извършват действи ята по
събирането им. В дял четвърти на ДОПК е
проведено разграничение между държавните
и общинските вземания на публични и частни. Публичните, посочени в девет точки, се
събират от публични изпълнители по реда
на кодекса, освен ако в закон е предвидено
друго. Публичният изпълнител е орган на
принудителното изпълнение и осъществява
действия по обезпечаване на принудителното
изпълнение на публичните вземания по реда
чл. 167 на кодекса. Докато в чл. 182, ал. 1 се
посочва задължението на органа да извърши
действия в тази насока, то в чл. 182, ал. 2
ДОПК се създава възможност, а не задължение, органът да извърши определените в
тази алинея процесуални действия и точно
тази възможност, посочена в т. 2, буква „а“, е
атакувана с искането на омбудсмана. Следва
да се отбележи, че за разлика от разпоредбата на чл. 221, ал. 6, т. 1, който установява
възможност, от текста на чл. 221, ал. 7 ДОПК
се вижда, че е предвидено задължение публичният изпълнител или органът, установил
вземането, да поиска в тридневен срок МВР
да прекрати принудителната ограничителна
мярка, когато са удовлетворени публичните
вземания или са надлежно обезпечени главницата и лихвите. При това той е длъжен да
действа и служебно. От поредицата процесуални норми, включително препращането в
§ 2 на ДРДОПК към разпоредбите на АПК
и ГПК, се вижда, че ДОПК урежда цялото
изпълнително производство за удовлетворяване на публичните вземания. Това, което е
предмет на искането на омбудсмана, е само
една малка част от уредбата на закона, с ко-
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ято се дава една допълнителна гаранция при
съобразяване на всички правила на изпълнителното производство да се стигне до неговото приключване с положителния резултат
на събиране на публичното вземане. На тази
цел са подчинени и посочените в искането на
омбудсмана разпоредби да бъде поискана от
органите на МВР ограничителна административна мярка. Тази мярка на административна
принуда обаче е обявена от Конституционния
съд за противоконституционна с Решение № 2
от 2011 г. (ДВ, бр. 32 от 2011 г.).
Съгласно чл. 151, ал. 2, изр. 3 от Конституцията актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на
решението на Конституционния съд в сила.
Това нормативно положение, отнесено към
конкретния случай, означава, че не се прилагат разпоредбите на чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД. В
тях изрично се препраща към чл. 182, ал. 2,
т. 2, буква „а“ и чл. 221, ал. 6, т. 1, букви „а“
и „б“ ДОПК. При това положение следва да
се приеме, че тези разпоредби не могат да
бъдат приведени в действие. Те изпадат в неприлагане, тъй като нормата, която урежда
възможността, правомощието и материалното
право, неговото упражняване и правни последици, установени в чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД,
не се прилагат. Прилагането на тези норми,
обявени за противоконституционни и поради
това лишени от правно действие, би означавало
налагане на административна принудителна
мярка в противоречие с решението на Конституционния съд № 2 от 31.03.2011 г. по к.д.
№ 2 от 2011 г. Мярката е неприложима и би
следвало определената като противоконституционна норма да бъде изрично отменена.
Отмяната формално може да извърши само
законодателят, т. е. органът, който е създал
нормата. Логично е да приемем, че не всяка
норма, която трябва да бъде отменена, е непременно противоконституционна. Но и през
времето преди обявяването на противоконституционността на чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД и
те са се прилагали, исканията на публичния
изпълнител и органите по ДОПК не са актът, който поражда правните последици на
ограничаване свободата на преминаване на
държавните граници на Република България,
нито актът, който отнема правото да се получат документите, позволяващи напускането на страната. Затова и чл. 182, ал. 2, т. 2,
буква „а“ и чл. 221, ал. 6, т. 1, букви „а“ и „б“
ДОПК, макар и да са формално неотменени
от законодателя, не могат да породят правни
последици на принудителната административна мярка, защото органите на ДОПК не са
компетентни да я налагат. Такова действие
има само актът на МВР по чл. 75 ЗБЛД. При
това положение не може на искането на публичния изпълнител за налагане на принудителна административна мярка да се припише

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

действието на административния акт – забрана за свободно придвижване и напускане
пределите на страната. Затова с исканията по
чл. 182, ал. 2, буква „а“ и чл. 221, ал. 6, букви
„а“ и „б“ ДОПК не е и налице нарушение на
чл. 35 от Конституцията, осигуряващ свобода
на придвижване и напускане територията на
страната. Актовете по чл. 75 ЗБЛД са тези,
с които биха се нарушили конституционните
права на гражданите. Те са, които могат да
бъдат обжалвани и обсъждани с оглед тяхната
допустимост и основателност. И това е законосъобразното и правилно решение, тъй като
актът на МВР, с който се налага принудителната административна мярка, а не искането на
публичния изпълнител, респ. органът, който
е установил публичното вземане, ограничава
конституционно закрепено право.
Обявяването на чл. 75, т. 5 и 6 ЗБЛД за
противоконституционни означава, че по същество е невъзможно прилагането на чл. 182
и 221 ДОПК в атакуваните от омбудсмана
части. Съгласно чл. 22, ал. 4 от Закона за
Констит у ционен съд (ЗКС) възник налите
правни последици от акта, обявен за противоконституционен, се уреждат от органа, който
го е постановил. В случая това е Народното
събрание, което следва да отмени изрично
разпоредбите на чл. 182 и 221 ДОПК, посочени
в настоящото дело.
Поради липсата на предмет на искането за
противоконституционност и правен интерес не
е налице законовото условие за допустимост
на искането на омбудсмана за обявяване за
противоконституционни на разпоредбите на
ДОПК – чл. 182, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 221,
ал. 6, т. 1, букви „а“ и „б“ ДОПК. Не се нарушават права и свободи на гражданите по
смисъла на чл. 150, ал. 3 от Конституцията и
затова искането на омбудсмана е недопустимо.
С оглед на изложеното и на основание
чл. 19 ЗКС Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на омбудсмана на
Република България да бъдат обявени за
п рот ивоконст и т у ционни разпоредби те на
чл. 182, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 221, ал. 6,
т. 1, букви „а“ и „б“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от
2005 г.; посл. изм., бр. 99 от 2012 г.).
Искането и копие от определението да
бъдат изпратени на омбудсмана.
Съдиите Румен Ненков и Гроздан Илиев са
подписали определението с особено мнение.
Председател:
Димитър Токушев
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ОСОБЕНИ МНЕНИЯ

по конституционно дело № 4 от 2013 г.
На конституционния съдия Румен Ненков
Не съм съгласен с постановеното по настоящото дело определение от 10 юли 2013 г.,
с което като недопустимо е отклонено искане
на омбудсмана за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 182, ал. 2,
т. 2, буква „а“ и чл. 221, ал. 6, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Фактически с това определение се преразглежда
определението от 9 април 2013 г. в частта за
допускане разглеждането на искането по същество, без да са настъпили нормативни промени,
които да обусловят новата позиция на КС. По
принцип това е позволено от закона, стига обаче
съдът да се обоснове с убедителни съображения.
В случая заключението на мнозинството за
недопустимост е основано на „липсата на предмет на искането за противоконституционност и
липсата на правен интерес“ (вж. обобщителния
финален абзац на мотивите).
За да липсва предмет, би трябвало безусловно да се приеме, че от обявяването на
противоконституционността на чл. 75, т. 5 и
6 от Закона за българските лични документи
с решението на КС по к.д. № 2 от 2011 г. е
последвала и мълчалива отмяна на свързаните текстове от ДОПК, които са оспорени
от омбудсмана. Съдът обаче с основание се е
въздържал да изрази такова становище. Това е
обяснимо, защото нито е приет нов последващ
закон, който да е несъвместим с прилагането
на оспорените процедурни норми, нито горепосоченото конституционно решение е изключило всеобхватно възможността законодателно
да бъде установена административна мярка,
ограничаваща свободата на придвижване по
смисъла на чл. 35, ал. 1 от Конституцията – в
рамките на дискреционната власт на законодателя такава мярка е принципно позволена,
стига да се основава на поведение на длъжника по вземането, съзнателно насочено към
осуетяване или затрудняване на изпълнението.
Що се отнася до правния интерес, той
може да се извлече дори и от констатацията
по постановеното определение, че при липсата
на съответна материалноправна основа оспорените разпоредби не са годни да обусловят
нарушение на основното право по чл. 35, ал. 1
от Конституцията. Така фактически КС се е
произнесъл по въпрос, който е по съществото
на делото, а не е свързан с допустимостта на
искането. Прави също така впечатление, че
всички заинтересувани страни, включително
и Върховният административен съд, са изразили становище по същество в смисъл, че
чл. 182, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 221, ал. 6,
т. 1 ДОПК противоречат на чл. 35, ал. 1 от
Конституцията. Следователно оспорените раз-
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поредби най-малкото обуславят опасност от
противоречиво тълкуване и правоприлагане,
която неминуемо е свързана със състояние
на правна несигурност. В този аспект тяхната
конституционосъобразност трябваше да бъде
преценена в светлината на принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията
и това би било напълно в рамките на чл. 22,
ал. 1, изр. 2 от Закона за Конституционен съд
(ЗКС). Според мен този проблем е по съществото на настоящото дело и затова трябваше
да бъде решен от КС чрез постановяване на
решение, което съгласно чл. 12, ал. 6 ЗКС
би било задължително за всички държавни
органи, юридически лица и граждани, вместо
с определение за недопустимост да се дава
предписание Народното събрание да процедира
съобразно чл. 22, ал. 4 ЗКС.
Конституционен съдия:
Румен Ненков
На конституционния съдия Гроздан Илиев
С особено мнение подписах определението
от 10 юли 2013 г. по к. д. № 4 от 2013 г., с
което е отклонено искането на омбудсмана на
Република България за установяване на противоконституционност на чл. 182, ал. 2, т. 2,
буква „а“ и чл. 221, ал. 6, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) (обн.,
ДВ, бр. 105 от 2005 г.; последно изм., бр. 99 от
2012 г.), защото не споделям съобразителната
и изведената от нея диспозитивна част на
определението за недопустимост на искането.
Определението, с което Конституционният
съд отклони като недопустимо искането, е в
противоречие с предходното му определение
от 9.04.2013 г., с което прие, че искането на
омбудсмана е допустимо поради наличие на позитивните предпоставки за неговото разглеждане
по същество освен компетентност на вносителя
по чл. 150, ал. 3 от Конституцията наличие
на предмет и на правен интерес, обосновани
със съображения за противоконституционност на атакуваните процесуални разпоредби
поради противоречието им с чл. 35, ал. 1 от
Конституцията. Поддържам, че при отсъствие
на законодателна промяна по отношение на
атакуваните процесуални норми, така както
бе сторено с отмяната на чл. 43, ал. 1, т. 2 и
3 от Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г., с последно
изменение, бр. 23 от 2013 г.), нормите по
чл. 182, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 221, ал. 6,
т. 1 ДОПК са част от позитивното право. Щом
това е така, съгласно чл. 11, ал. 3 от Закона
за нормативните актове те се отменят само с
изрична разпоредба на нов нормативен акт.
До изричната им отмяна обаче тези норми
са действащо право и затова могат да бъдат
обявявани за противоконституционни, ако се
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направи този извод, но само при разглеждането
на искането по същество. Позоваването на решението по конституционно дело № 2 от 2011 г.,
с което бе обявена за противоконституционна
разпоредбата на чл. 75, т. 5 и 6 от Закона за
българските лични документи, за да се приеме
имплицитно хипотезата за мълчалива отмяна
на нормите по ДОПК, предмет на искането, е
неубедително. В случая такъв извод не би могъл
да се направи, тъй като Съдът в посоченото
решение не е имал основание да обсъжда на
полето на конституционосъобразност атакуваните процесуални норми. Като контрапункт
следва да се посочи и Решение № 2 от 2008 г.
по к.д. № 1 от 2008 г., по което съдът е приел
за допустимо и се е произнесъл по искането на
главния прокурор за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 191
от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ) (ДВ, бр. 112 от
1995 г., с изменение на оспорената разпоредба
в ДВ, бр. 40 от 2002 г.), съгласно която офицерите и сержантите от въоръжените сили не
могат да бъдат предварително задържани без
разрешение на министъра на отбраната. При
действието на Наказателно-процесуалния кодекс
(НПК), приет през април 2006 г., нормата вече
е неприложима, защото липсва институтът на
предварителното задържане с процесуалната
уредба в отменения НПК от 1974 г. При това
положение разпоредбата на чл. 191 ЗОВСРБ,
макар вече да няма приложно поле, респ. отсъства и правният интерес, Конституционният
съд прие, че искането е допустимо и го разгледа по същество. В настоящия случай липсва
последваща законодателна промяна, решението
по к.д. № 2 от 2008 г. също не съдържа основание в подкрепа на извода за отсъствие на
предмет или правен интерес по настоящото
дело, поради което приемам, че искането за
установяване на противоконституционност на
чл. 182, ал. 2, т. 2, буква „а“ и чл. 221, ал. 6,
т. 1 ДОПК се явява допустимо. Не споделям
извода за отсъствие на правен интерес и защото в тази част съображенията за това, че
оспорените процесуални норми от ДОПК не
нарушават чл. 35 от Конституцията са такива по
същество на делото. С отклоняване на искането
и непроизнасяне по същество по въпроса за
тяхната конституционосъобразност се създават
предпоставки за правна несигурност, състояние,
влизащо в противоречие с принципа по чл. 4
от Конституцията. Съвършено други биха били
последиците при едно ясно и категорично произнасяне на Съда по същество на искането,
включително и с произтичащите от решението
последици по отношение на законодателя.
Конституционен съдия:
Гроздан Илиев
5687
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150
ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Постановление № 70 на Министерския
съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и
95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г. и бр. 7 и
80 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „министърът по управление на средствата от Европейския съюз“ и
„министъра по управление на средствата от
Европейския съюз“ се заменят съответно със
„заместник министър-председателят и министър
на правосъдието“ и „заместник министър-председателя и министър на правосъдието“.
2. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Членове на Съвета са заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър
на финансите, заместник-министър на икономиката и енергетиката, заместник-министър на
регионалното развитие, заместник-министър
на труда и социалната политика, заместникминистър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, заместник-министър
на околната среда и водите, заместник-министър
на земеделието и храните, заместник-министър
на образованието и науката, заместник-министър
на здравеопазването и заместник-министър на
културата – отговорни за управлението и изпълнението на програмите по чл. 1, ал. 2, т. 7.
Когато няма отговорен заместник-министър за
управлението на програма по чл. 1, ал. 2, т. 7,
в състава на Съвета участва съответният министър или определено от него длъжностно лице.“
§ 2. В Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата
от фондовете по Общата стратегическа рамка
на Европейския съюз за програмния период
2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 7 от 2012 г.) навсякъде
думите „министърът по управление на средствата от Европейския съюз“ и „министъра по
управление на средствата от Европейския съюз“
се заменят съответно със „заместник министърпредседателят и министър на правосъдието“ и
„заместник министър-председателя и министър
на правосъдието“.
§ 3. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.;
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изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7,
16 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г.,
бр. 34 и 54 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 27
от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „министърът по управление на средствата от Европейския съюз“ и
„министъра по управление на средствата от
Европейския съюз“ се заменят съответно със
„заместник министър-председателят и министър
на правосъдието“ и „заместник министър-председателя и министър на правосъдието“.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 14
се изменя така:
„14. „Ръководител на договарящия орган“ е
ръководителят на администрацията, в рамките
на чиято структура се намира договарящият
орган, или оправомощено от него длъжностно
лице.“
3. В преходните и заключителните разпоредби
§ 10 се изменя така:
„§ 10. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
и министър на правосъдието, министъра на
финансите, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие,
министъра на труда и социалната политика,
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и на министъра на
околната среда и водите.“
§ 4. В Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране
на Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г.,
бр. 31 и 95 от 2010 г. и бр. 93 от 2011 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава нова ал. 2:
„(2) Директорът на дирекцията по ал. 1 утвърждава указания за използване на системата.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. В чл. 4, ал. 3 думите „заместник-министър председателя и министър на финансите“ се
заменят с „министъра на финансите“.
4. В чл. 8 думите „министъра за управление на
средствата от Европейския съюз“ се заменят със
„заместник министър-председателя и министър
на правосъдието“, а думите „и на секретаря на
Съвета за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз“ се заличават.
5. В чл. 9, ал. 5 думите „министъра по управление на средствата от Европейския съюз“
се заменят със „заместник министър-председателя и министър на правосъдието“, а думите
„след съгласуване със секретаря на Съвета за
координация при управлението на средствата
от Европейския съюз“ се заличават.
6. В § 1 от допълнителната разпоредба думите
„ръководител на Централното координационно
звено“ и запетаята след тях се заличават.
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7. Параграф 7 от заключителните разпоредби
се изменя така:
„§ 7. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
и министър на правосъдието, министъра на
финансите, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие,
министъра на труда и социалната политика,
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, министъра на
околната среда и водите и на министъра на
образованието и науката.“
§ 5. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 215 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Техническа
помощ“, съфинансирана от Европейския фонд
за регионално развитие, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 108 от 2008 г., бр. 19 от 2009 г., бр. 31,
97 и 102 от 2010 г., бр. 21 от 2011 г. и бр. 103
от 2012 г.) думите „министъра по управление
на средствата от Европейския съюз“ се заменят със „заместник министър-председателя и
министър на правосъдието“.
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013 г. за условията и реда
за определяне на изпълнител от страна на
кандидати за безвъзмездна финансова помощ
и бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски
басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм (ДВ, бр. 27
от 2013 г.) § 4 се изменя така:
„§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
и министър на правосъдието, министъра на
финансите, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие,
министъра на труда и социалната политика и на
министъра на околната среда и водите.“
§ 7. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93
от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39,
71, 97 и 101 от 2009 г., бр. 5, 31 и 90 от 2010 г.,
бр. 7 и 54 от 2011 г. и бр. 60 и 71 от 2012 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 3 ал. 4 се изменя така:
„(4) Членове на съвета са: заместник министър-председателят и министър на правосъдието,
определен от заместник министър-председателя
и министър на вътрешните работи заместникминистър на вътрешните работи, отговорните
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за управлението на средствата от Европейските
фондове и програми заместник-министър на
финансите, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на околната
среда и водите, заместник-министър на труда и
социалната политика, заместник-министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на икономиката
и енергетиката, заместник-министър на регионалното развитие, както и изпълнителният директор
на Държавен фонд „Земеделие“, изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Одит на
средствата от Европейския съюз“, директорът
на Агенцията за държавна финансова инспекция, изпълнителният директор на Агенцията по
обществени поръчки, изпълнителният директор
на Националната агенция за приходите, директорът на Агенция „Митници“, изпълнителният
директор на Агенция „Пътна инфраструктура“,
изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури и директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“.“
2. Навсякъде в текста думите „министъра
по управление на средствата от Европейския
съюз“ се заменят със „заместник министърпредседателя и министър на правосъдието“.
§ 8. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети
за наблюдение на Националната стратегическа
референтна рамка и оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 62 от 2006 г., изм. и доп., бр. 90 от
2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103 от
2008 г., бр. 22 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44 и 46 от
2010 г. и бр. 25, 54 и 97 от 2011 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 4 думите „министъра по
управление на средствата от Европейския съюз“
се заменят със „заместник министър-председателя и министър на правосъдието“.
2. В чл. 3:
а) в ал. 2 думите „министърът по управление
на средствата от Европейския съюз“ се заменят със „заместник министър-председателят и
министър на правосъдието“;
б) в ал. 3, т. 5 думата „представените“ се
заменя с „представителните“;
в) в ал. 8 думата „представена“ се заменя с
„представителна“;
г) в ал. 11, изречение второ думите „Министърът по управление на средствата от Европейския
съюз“ се заменят със „Заместник министърпредседателят и министър на правосъдието“.
3. В чл. 8:
а) в ал. 2 се създава изречение второ:
„Председател на комитета за наблюдение
на оперативна програма „Техническа помощ“
е ръководителят на Управляващия орган на
оперативната програма или оправомощено от
него длъжностно лице.“;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

б) в ал. 3:
аа) в т. 1 след думите „съответната оперативна програма“ се поставя запетая и се
добавя „а за оперативна програма „Техническа
помощ“ – служител в Управляващия орган на
оперативната програма“;
бб) в т. 5 думата „представените“ се заменя
с „представителните“;
в) в ал. 4 след думата „ведомство“ се поставя
запетая, добавя се „а за оперативна програма
„Техническа помощ“ – ръководителят на Управляващия орган на оперативната програма
или оправомощено от него длъжностно лице“
и се поставя запетая;
г) в ал. 8 думата „представена“ се заменя с
„представителна“;
д) в ал. 10:
аа) създава се ново изречение второ:
„Поименният състав на комитета за наблюдение на Оперативна програма „Техническа
помощ“ се определя със заповед на ръководителя на Управляващия орган на оперативната
програма или на оправомощено от него длъжностно лице.“;
бб) досегашното изречение второ става
изречение трето.
4. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 8
се изменя така:
„8. „Ръководител на управляващия орган“ е
ръководителят на администрацията, в рамките
на чиято структура се намира управляващият
орган, или оправомощено от него длъжностно лице.“
5. В заключителните разпоредби § 5 се
изменя така:
„§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
и министър на правосъдието, министъра на
финансите, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие,
министъра на труда и социалната политика,
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и на министъра на
околната среда и водите.“
§ 9. В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г. и бр. 21
и 98 от 2011 г.) § 3 се изменя така:
„§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
и министър на правосъдието, министъра на
финансите, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на труда и социалната
политика, министъра на регионалното развитие,
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и на министъра на
околната среда и водите.“
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§ 10. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г.,
бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65
от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 2 и 105 от 2011 г. и бр. 68 от 2012 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „г“ думите
„министъра по управление на средствата от
Европейския съюз“ се заменят със „заместник
министър-председателя и министър на правосъдието“.
2. Навсякъде думите „министърът по управление на средствата от Европейския съюз“ се
заменят със „заместник министър-председателят
и министър на правосъдието“.
§ 11. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен
информационен портал за обща информация
за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г.,
бр. 54 от 2011 г. и бр. 99 от 2012 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1:
аа) в т. 3 думите „и благоустройството“ се
заличават;
бб) точка 4 се изменя така:
„4. Министерството на икономиката и
енергетиката;“
вв) точка 8 се изменя така:
„8. Министерството на образованието и
науката.“;
б) в ал. 2 думите „със заповед на министъра
по управление на средствата от Европейския
съюз“ се заменят с „от директора на дирекция
„Информация и системи за управление на средствата от ЕС“ в администрацията на Министерския съвет въз основа на постъпило мотивирано
писмено искане за конкретното лице“.
2. В чл. 6, ал. 1 думите „и ал. 2“ се заличават, а думите „министъра по управление на
средствата от Европейския съюз“ се заменят със
„заместник министър-председателя и министър
на правосъдието“.
3. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „министъра по управление на средствата от Европейския съюз“ се заменят със
„заместник министър-председателя и министър
на правосъдието“.
§ 12. В заключителните разпоредби на
Постановление № 179 на Министерския съвет
от 2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 95 от 2010 г.) § 4 се изменя така:
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„§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
и министър на правосъдието, министъра на
финансите, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие,
министъра на труда и социалната политика,
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, министъра на
околната среда и водите и на министъра на
образованието и науката.“
§. 13. В преходните и заключителните
разпоредби на Постановление № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на
детайлни правила за допустимост на разходите
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие (обн., ДВ, бр. 80
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 65 и 107 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 34 от 2010 г., бр. 71 и 72 от
2011 г. и бр. 43 от 2013 г.) § 4 се изменя така:
„§ 4. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката и
енергетиката.“
§ 14. В методологията за определяне на
финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на
оперативните програми, съфинансирани от
структурните инструменти на Европейския
съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за рибарство, приета с Постановление № 134
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 т. 2 се изменя така:
„2. Постановление № 69 на Министерския
съвет от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за
безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти
на договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, Съвместната оперативна
програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“,
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм и Постановление № 55 на
Министерския съвет от 2007 г. за условията и
реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично
сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.“ и
от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 24
от 2007 г.; отм., бр. 27 от 2013 г.).“
2. В чл. 6 ал. 3 се изменя така:
„(3) Приложение № 3 се прилага съответно
и по отношение на нередности, произтичащи
от нарушения на условията и реда за определяне на изпълнител по Постановление № 69
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на Министерския съвет от 2013 г., условията
и реда за определяне на изпълнител по Постановление № 55 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2007 г.; отм.,
бр. 27 от 2013 г.) и процедурите по Наредбата
за възлагане на малки обществени поръчки,
приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от
2004 г.; отм., бр. 17 от 2012 г.).“
3. В приложение № 1, към чл. 1, ал. 4 се
правят следните изменения и допълнения:
а) след думите „Наредба за възлагане на
малки обществени поръчки“ се поставя запетая
и абревиатурата „(НВМОП)“ се заменя с „приета с Постановление № 249 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.;
отм., бр. 17 от 2012 г.)“;
б) след думите „Европейско икономическо
пространство“ се добавя „(обн., ДВ, бр. 24 от
2007 г.; отм., бр. 27 от 2013 г.)“ и се създава
ново изречение:
„– Постановление № 69 на Министерския
съвет от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за
безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти
на договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, Съвместната оперативна
програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“,
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов
механизъм.“
4. В приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 думите
„Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки (НВМОП) и Постановление № 55 на
Министерския съвет от 2007 г. за условията и
реда за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013 г.“
и от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство“ се заменят с „Постановление № 69 на Министерския съвет от
2013 г., Постановление № 55 на Министерския
съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2007 г.;
отм., бр. 27 от 2013 г.) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приета с
Постановление № 249 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; отм.,
бр. 17 от 2012 г.)“.
Заключителна разпоредба
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5795
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Тополово стопанство гр. Пазарджик
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят функциите, задачите, структурата и организацията на дейност на Тополово стопанство гр.
Пазарджик (ТС).
Чл. 2. Тополовото стопанство е юридическо
лице на бюджетна издръжка, специализирано
териториално звено (СТЗ) на Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ).
Чл. 3. (1) Тополовото стопанство:
1. подпомага изпълнителния директор на
ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на горските репродуктивни
материали (ГРМ), интродукцията на тополи,
върби и други бързорастящи видове, опазването и възпроизводството на горските генетични ресурси, както и при прилагането на
политиката на Европейската общност и поети
международни ангажименти в тези области
на дейност;
2. подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва
дейности по административно обслужване на
гражданите и юридическите лица;
3. осъществява производство на горски
репродуктивни материали, резници и фиданки от селекционирани и хибридни клонове и
култивари тополи и върби, както и на сортови
фиданки от обикновен орех и леска;
4. поддържа в производствени маточници, популетуми и други опитни култури и
дендрариуми генетичния фонд от местни и
интродуцирани тополи, върби, лески, орехи
и други бързорастящи видове;
5. осъществява контрол на производството
и търговията на ГРМ от тополи и върби, както
и на залесяването с тези дървесни видове на
територията на Република България.
(2) При осъществяване на своята дейност
администрацията на ТС се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност,
отговорност и координация в рамките на
своята компетентност.
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Чл. 4. (1) Дейностите по производство на
ГРМ и съхранението на горския генетичен
фонд ТС осъществява на територията на два
държавни горски разсадника:
1. „Наков чифлик“ с площ 302,4 дка в
местността Комсала, в землището на с. Главиница, община Пазарджик;
2. „Драгор“ с площ 153,5 дка в местността
Надпанагюрски път, в землищата на с. Ивайло
и гр. Пазарджик, община Пазарджик.
(2) Тополовото стопанство има собствен
печат и емблема (лого), които може да възпроизвежда върху своята кореспонденция,
печатни издания, транспортни средства и
друго негово имущество.
Г л а в а

в т о р а

ВЕСТНИК
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12. извършване на административно обслужване, административни услуги и вътрешни
административни услуги по смисъла на Закона
за администрацията;
13. участие в комисии на ИАГ и регионалните дирекции по горите (РДГ), както и
при писмена покана за участие в комисии
на други институции и организации при осъществяване на контрол в областта на дейност
на стопанството;
14. други дейности, възложени с нормативни
и административни актове, както и дейности,
възложени по силата на междуведомствени
споразумения и договори или възложени от
министъра на земеделието и храните или
изпълнителния директор на ИАГ.
Г л а в а

т р е т а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА НА ТС

Чл. 5. Основните функции и задачи на ТС са:
1. управление и поддържане на държавните горски разсадници „Наков чифлик“ и
„Драгор“ с грижата на добър стопанин и чрез
прилагане на съвременни и научнообосновани
практики и технологии;
2. създаване и поддържане в управляваните
от него горски разсадници на маточници от
утвърдени за прилагане в практиката местни
и интродуцирани клонове и култивари тополи
и върби;
3. производство, съхранение, търговия и
износ на леторасли, резници и фиданки от
тополи, върби, лески, орехи и други бързорастящи видове;
4. съхранение на горския генетичен фонд от
местни и интродуцирани клонове и култивари
тополи и върби в маточници, популетуми и
други опитни култури и дендрариуми;
5. контрол на производството, съхранението
и търговията с фиданки от тополи и върби
в страната;
6. контрол на дейностите по залесяване с
тополи и върби в страната;
7. участие в цялостния процес по интродукция и реинтродукция на тополи и върби;
8. извършване на наблюдения и оценки за
съхранението, опазването и възпроизводството
на горския генетичен фонд от тополи и върби;
9. участие при планиране на дейностите
по развитие на тополовото и върбовото стопанство в областните и горскостопанските
планове и програми;
10. разработване на проекти и участие в
програми, финансирани от национални, европейски и други международни финансови
институции в областите на дейност на стопанството, след съгласуване с ИАГ;
11. извършване на услуги и дейности за
трети лица след съгласуване с ИАГ;

Чл. 6. (1) Тополовото стопанство е на пряко
подчинение на ИАГ и се създава и закрива
със заповед на изпълнителния директор на
ИАГ след съгласуване с министъра на земеделието и храните.
(2) Седалището и адресът на управление
на стопанството са гр. Пазарджик 4410.
(3) Методическо ръководство на дейността
на ТС се осъществява от дирекция „Гори и
лесовъдски дейности“ към ИАГ.
Чл. 7. (1) Тополовото стопанство се ръководи
и представлява от директор. Той осъществява
своите правомощия съгласно функциите и
задачите на глава втора.
(2) Договорът с директора на ТС се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния
директор на ИАГ.
(3) Директорът осъществява правомощията
си пряко и чрез администрацията на ТС.
(4) Правомощията на директора на ТС се
определят с длъжностна характеристика, утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
Чл. 8. (1) Директорът на ТС:
1. провежда държавната политика в област
та на тополовото и върбовото стопанство;
2. ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на стопанството;
3. управлява и контролира изразходването на бюджетните средства във финансовия
план на стопанството и проекти с външно
финансиране, по които ТС е страна;
4. назначава служителите и работниците в
стопанството по утвърдени от ИАГ структура
и щатно разписание;
5. командирова в страната служителите
на стопанството;
6. организира система за квалификация,
преквалификация, усъвършенстване и развитие на кадрите в ТС;
7. поддържа пряка връзка с ръководството
на ИАГ и функционалните дирекции и отдели
в ИАГ;
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8. представлява ТС и поддържа официални
връзки и взаимоотношения с регионални и
местни администрации, РДГ, СТЗ, Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ), научни и учебни заведения, неправителствени организации (НПО) и др.;
9. решава всички въпроси в рамките на
предоставените му права от изпълнителния
директор на ИАГ и законодателството;
10. издава административнонаказателни
разпореж дани я в слу чаите, определени с
нормативни актове или с административен
акт на компетентен държавен орган;
11. участва в експертни и специализирани
съвети и форуми;
12. изготвя и предоставя за утвърждаване
от изпълнителния директор на ИАГ до 31
януари ценоразпис на резниците и фиданките,
произвеждани от ТС, с обосновка и калкулация на цените;
13. изготвя и представя за утвърждаване
от изпълнителния директор на ИАГ до 31
януари годишен работен план на ТС за съответната година;
14. участва в разработване на учебни програми в областта на тополовото и върбовото
стопанство и провежда обучения;
15. провежда инвентаризация на горските
разсадници съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2012 г. за условията и реда за
регистрация на горски разсадници, както и
за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост (ДВ, бр. 17
от 2012 г.);
16. изготвя и представя до 31 януари на
изпълнителния директор на ИАГ годишен
отчет за дейността на стопанството през
предходната година;
17. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното
разписание на ТС;
18. управлява имуществото на ТС;
19. прави предложение до изпълнителния
директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни
материални активи, собственост на ТС;
20. прави предложение до изпълнителния
директор на ИАГ за отдаване под наем на
движими вещи, собственост на ТС;
21. организира дейността по провеждането
и възлагането на процедурите по Закона за
обществените поръчки в рамките на своята
компетентност;
22. сключва колективен трудов договор със
синдикалните организации на служителите и
работниците в стопанството;
23. създава работни групи за изготвяне на
проекти или за предлагане на решения по
конкретни въпроси;
24. издава индивидуални административни
актове във връзка с дейността на ТС;
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25. контролира изпълнението на закона и
упражнява общ надзор и методическо ръководство върху дейността на всички органи
и лица, на които са възложени задължения
по него, както и контрол по изпълнение на
дейностите в горските територии, собственост на държавата, физически, юридически
лица и общини, в областта на тополовото и
върбовото стопанство;
26. утвърждава и контролира система за
финансово управление и контрол, в това число:
а) инструкция за охраната и пропускателния режим в административната сграда и
горските разсадници;
б) инструкция за административното обслужване в стопанството;
в) инст ру к ци я за док у ментооборота в
стопанството;
27. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на ТС, определени със закон или
акт на министъра на земеделието и храните
или на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) При отсъствие на директора на ТС за
всеки конкретен случай функциите му се
изпълняват от определено с негова писмена
заповед компетентно длъжностно лице от
състава на стопанството, която се изпраща за
сведение на изпълнителния директор на ИАГ.
(3) Директорът на ТС може да делегира с
писмена заповед на други служители от стопанството свои правомощия, като определя
функциите им.
Чл. 9. (1) Структурата и числеността на ТС
се определят в длъжностното разписание, което се утвърждава от изпълнителния директор
на ИАГ по предложение на директора на ТС.
(2) Задълженията и отговорностите на служителите и работниците в ТС се определят
с длъжностни характеристики, утвърдени от
директора на стопанството.
Чл. 10. (1) Документите, изпратени до ТС,
се завеждат в деловоден регистър, като се
отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
преписка.
(3) Жалбите, сигналите и предложенията,
постъпили в ТС, се завеждат в регистър.
(4) След завеждането им сигналите и предложенията се предават на директора за резолюция според адресата или съдържанието им.
Чл. 11. (1) В тополовото стопанство се води
регистър на договорите на хартиен носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни
регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор ведно с предложенията, които са
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неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 12. В тополовото стопанство се водят книги на горските разсадници съгласно
изиск ванията на наредбата по чл. 95, ал. 3 от
Закона за горите (ЗГ) и контролна книга за
запасите и движението на посевите и посадъчните материали съгласно изискванията на
наредбата по чл. 95, ал. 2 ЗГ.
Чл. 13. (1) В тополовото стопанство се води
на хартиен носител регистър за извършените
проверки на дейността на стопанството.
(2) Като приложения към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документ, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 14. (1) Тополовото стопанство се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на ИАГ;
2. предоставени целеви средства от външно
финансиращи институции и организации по
предварително съгласувани с ИАГ програми
и проекти;
3. дарения.
(2) Финансирането от бюджета се извършва
въз основа на бюджетна сметка за издръжка и
мероприятия, която ежегодно се утвърждава
от изпълнителния директор на ИАГ.
Чл. 15. Тополовото стопанство формира
приходи от:
1. продажба на продукция;
2. търговия и износ на ГРМ;
3. други дейности, разрешени от закона,
свързани с функциите и задачите на стопанството.
Чл. 16. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12 и 14 ч., с период
на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на
служителите и редът за отчитането му се
определят със заповед на директора на тополовото стопанство.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник се приема
на основание чл. 161 от Закона за горите.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на ТС.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
И.д. изпълнителен директор:
Красимир Каменов
5644

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите
и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от
2004 г.; изм., бр. 101 от 2004 г.; доп., бр. 9 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 30 и 49 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 след думите „околната
среда“ се добавя „и условията за труд и живот
на борда на кораба“.
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Ч л. 2а. Речни т е кораби, п лаващ и по
вътрешните водни пътища на Европа, не
подлежат на прегледи за установяване на съответствието по отношение на условията на
живот и труд на борда на корабите съгласно
Морската трудова конвенция, 2006 г.“
§ 3. Създава се чл. 2б:
„Чл. 2б. Кораби, извършващи плаване между
пристанища и съоръжения в Република България,
риболовните кораби, както и плавателни съдове,
използвани с нетърговска цел, не подлежат на
прегледи за установяване на съответствието по
отношение на условията на живот и труд на борда
на корабите съгласно изискванията на Морската
трудова конвенция от 2006 г. и националното
законодателство освен по искане на корабопритежателя в съответствие с чл. 31з, ал. 2.“
§ 4. В чл. 5, ал. 2 след думите „по чл. 3,
т. 1“ се добавя „и глава трета, раздел V“.
§ 5. В чл. 6, ал. 1 се създава т. 5:
„5. притежават необходимата квалификация
във връзка с прилагането на Морската трудова
конвенция, 2006 г. и националното законодателство по отношение на условията на труд и
живот на борда на корабите.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Инспекторите, осъществяващи държавния контрол на знамето, имат право:
1. да се качват на борда на корабите, които
плават под българско знаме;
2. да провеждат проучвания, тестове или
разследвания, които счетат за необходими,
за да се уверят, че разпоредбите на Морската
трудова конвенция, 2006 г. и националното
законодателство се спазват стриктно;
3. да издават предписания и да изискват
отстраняването на установените несъответствия;
4. да забранят на кораба да отплава от
пристанището, когато установят несъответствия, представляващи сериозно нарушение
на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство
(включително относно правата на моряците),
или представляват сериозна заплаха за безопасността, здравето и сигурността на моряците
до предприемането на необходимите мерки за
отстраняване на несъответствията;
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5. да дават съвети, вместо да постановяват
или да препоръчват предприемането на мерки
по административен ред, когато не съществува
явно нарушение на изискванията на Морската
трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство, което би застрашило безопасността,
здравето и сигурността на моряцитe и когато няма
регистрирани предишни подобни нарушения.
(3) Инспекторите забраняват на кораба да
отплава от пристанището в случай на извършена
допълнителна проверка, когато констатираните
несъответствия не са отстранени в съответствие
с дадените предписания по реда на ал. 2, т. 3.“
§ 7. В чл. 9, ал. 1 се създава т. 8:
„8. прегледи на кораби след преминаването
им под българско знаме.“
§ 8. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. новопостроен кораб преди влизането му в
експлоатация или на съществуващ, когато трябва
да отговаря на нови изисквания и съответният
сертификат ще се издава за първи път;“.
2. Точки 2, 4 и 5 се отменят.
§ 9. В чл. 12, ал. 2 думите „датата, на която
изтича валидността му“ се заменят с „годишната дата“.
§ 10. В чл. 13, ал. 2 думите „датата, на
която изтича валидността му“ се заменят с
„годишната дата“.
§ 11. В чл. 14, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „датата, на която изтича
валидността“ се заменят с „годишната дата“.
2. В т. 2 думите „датата, на която изтича
валидността“ се заменят с „годишната дата“.
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Подновителeн преглед се извършва за
издаване или продължаване срока на валидност
на съответното корабно свидетелство преди
изтичане срока на валидността му на:
1. кораб, плавал под чуждо знаме, преди
вписването му в регистъра на корабите на
Република България;
2. кораб, на който е изтекъл срокът на
валидност на корабните документи и корабопритежателят не го е представил за преглед
за подновяването им в сроковете, изисквани от
международните договори, по които Република
България е страна, и/или от националното
законодателство;
3. кораб, който е бил служебно отписан от
регистъра на корабите на Република България.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Преглед на кораб след преминаването
му под българско знаме се извършва за установяване на действителното състояние на кораба
и включва проверка:
1. на състоянието на кораба и корабното
оборудване за съответствие с отразеното в
документите;
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2. след извършване на преглед от предходната
администрация, за издаване на документи, били
ли са направени промени в разположението
на конструкцията, механизмите, оборудването
и други елементи, обхванати от прегледа, без
разрешение на администрацията;
3. на годността на кораба да плава без опасност за кораба и лицата на борда.“
§ 13. В чл. 21 се създават ал. 8 и 9:
„(8) Копия от протоколите от извършените
прегледи на условията на живот и труд на борда
на кораби, плаващи под българско знаме, се
поставят на таблата за съобщения на корабите
за информация на моряците.
(9) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ води регистър за извършените
прегледи на условията на живот и труд на
борда на корабите, плаващи под българско
знаме, и ежегодно, не по-късно от 1 юли на
следващата година, публикува годишен доклад
за извършените инспекции за съответствие с
изискванията на Морската трудова конвенция,
2006 г. и националното законодателство.“
§ 14. В чл. 26, ал. 1 думите „датата, на
която изтича валидността му“ се заменят с
„годишната дата“.
§ 15. В чл. 27, ал. 1 думите „но не по-рано
от 6 месеца преди датата на изтичане на валидността му“ се заличават.
§ 16. В глава трета „Прегледи на кораби
и корабопритежатели“ се създават раздел V
„Прегледи и проверки на условията на живот
и труд на борда на кораба“ с чл. 31а – 31е и
раздел VІ „Морско трудово свидетелство и декларация за съответствие с Морската трудова
конвенция“ с чл. 31ж – 31н:
„Раздел V
Прегледи и проверки на условията на живот
и труд на борда на кораба
Чл. 31а. На преглед по реда на този раздел
подлежат:
1. всички кораби, плаващи под българско
знаме, попадащи в обхвата на чл. 31з, ал. 1
и 2, за удостоверяване тяхното съответствие с
изискванията на Морската трудова конвенция
от 2006 г. и националното законодателство
по отношение условията на живот и труд
на борда и за издаване на морско трудово
свидетелство;
2. всички кораби, плаващи под българско
знаме, непопадащи в обхвата на чл. 31з, ал. 1
и 2, които подлежат на прегледи по реда на
тази наредба за установяване на съответствието
по отношение на условията на живот и труд
на борда на корабите съгласно изискванията
на Морската трудова конвенция от 2006 г. и
националното законодателство;
3. всички кораби, които не попадат в обхвата на т. 1 и 2, по искане, отправено от
корабопритежателя.
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Чл. 31б. (1) Прегледите за издаване или за
потвърждаване на валидността на Морското
трудово свидетелство са:
1. първоначални – за издаване на Морско
трудово свидетелство;
2. междинни – за потвърждаване на Морско
трудово свидетелство;
3. подновителни – за издаване на Морско
трудово свидетелство.
(2) Прегледът включва инспектирането на
обстоятелствата, посочени в приложение № 4.
Чл. 31в. Първоначалният преглед включва
преглед на обстоятелствата, посочени в приложение № 4, и се извършва на всички кораби,
на които до момента не е издавано Морско
трудово свидетелство.
Чл. 31г. Междинният преглед се извършва
за проверка на съответствието с изискванията,
посочени в приложение № 4, между втората и
третата година от годишната дата на издаване
на Морското трудово свидетелство. С междинния преглед се цели осигуряване на постоянно
съответствие с изискванията на Морската
трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство и потвърждаване на издаденото
Морско трудово свидетелство.
Чл. 31д. (1) Подновителният преглед се извършва на кораб преди изтичане валидността
на издаденото му Морско трудово свидетелство
или след отнемането му.
(2) Когато подновителният преглед е извършен в срок до три месеца преди изтичане на
съществуващото свидетелство, новото Морско
трудово свидетелство се издава със срок на
валидност от датата на извършване на прегледа за подновяване на свидетелството за
период, ненадвишаващ пет години от датата на
изтичане на съществуващото Морско трудово
свидетелство.
(3) Когато подновителният преглед е извършен повече от три месеца преди датата
на изтичане на съществуващото свидетелство,
новото Морско трудово свидетелство се издава
със срок на валидност за период, ненадвишаващ
пет години от датата на извършване на прегледа
за подновяване на свидетелството.
(4) Подновителният преглед включва преглед
на обстоятелствата, посочени в приложение № 4.
Чл. 31е. (1) Допълнителни проверки се извършват след констатиране на несъответствия
по време на извършване на междинен или
подновителен преглед въз основа на предписанията на проверяващия инспектор.
(2) Допълнителна проверка се извършва
при подадена от член или членове на екипажа жалба в случаите, когато по преценка на
инспектора жалбата не е необоснована и при
наличие на сериозни несъответствия по отношение на изпълнението на мерките, посочени
в Декларацията за съответствие с Морската
трудова конвенция, 2006 г.
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(3) Инспекторите запазват конфиденциалността на източниците на жалби и оплаквания, съдържащи твърдения за опасност или
несъответствие по отношение на условията на
живот и труд на моряците или нарушения на
законодателството и по никакъв начин не информират корабопритежателя, представителя на
корабособственика или оператора на кораба, че
дадена инспекция е извършена като следствие
от такава жалба или оплакване.
Раздел VI
Морско трудово свидетелство и Декларация за
съответствие с Морската трудова конвенция,
2006 г.
Чл. 31ж. (1) Корабите, посочени в чл. 31а,
т. 2, са обект на преглед за съответствие с
изискванията на Морската трудова конвенция
от 2006 г. и националното законодателство по
отношение условията на живот и труд на борда,
така както са изброени в приложение № 4, на
интервали не по-големи от 3 години.
(2) На корабите, посочени в ал. 1, не се
издава Морско трудово свидетелство, а се
предоставя протокол, отразяващ резултатите от
извършената проверка, който трябва да бъде
съхраняван на борда. Копие от протокола се
разгласява по реда, установен в чл. 21, ал. 8.
Чл. 31з. (1) Всеки морски кораб, плаващ
под българско знаме:
1. с брутен тонаж 500 или повече тона, който
извършва международни рейсове,
2. с брутен тонаж 500 или повече тона, който
извършва рейсове от чуждо пристанище или
между пристанища в друга държава,
задължително трябва да бъде снабден с
Морско трудово свидетелство и приложена към
него Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция от 2006 г.
(2) Кораб, непопадащ в обхвата на т. 1 и 2
от ал. 1, се снабдява с Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. по искане,
отправено от корабопритежателя.
(3) Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. се състои
от две части. Част първа се съставя от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и
съдържа областите, обект на преглед съгласно
приложение № 4, националните изисквания
за прилагане на Морската трудова конвенция
от 2006 г. относно условията на живот и труд
на моряците, препратки към разпоредбите на
националното законодателство по отношение
на определена категория кораби, вписване на
всички равносилни по същество мерки съгласно
чл. VI, ал. 3 и 4 от Морската трудова конвенция
от 2006 г. и посочване на изключенията, ако
са предоставени такива, съгласно глава трета
от Морската трудова конвенция от 2006 г. Част
втора от Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. се съставя
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от корабопритежателя и съдържа мерките,
предприети от корабопритежателя, осигуряващи
текущо съответствие с националните изисквания
относно условията на живот и труд на моряците,
между прегледите и предложените мерки за
постигане на непрекъснато подобрение.
(4) Морското трудово свидетелство, допълнено с Декларация за съответствие с Морската
трудова конвенция, 2006 г., представлява prima
facie доказателство, че на кораба е извършен над
лежен преглед и че изискванията на Морската
трудова конвенция от 2006 г. и националното
законодателство относно условията на живот
и труд на моряците са спазени.
Чл. 31и. (1) Морско трудово свидетелство
се издава на всеки кораб, на който е извършен
първоначален или подновителен преглед и за
който е удостоверено, че всички елементи,
посочени в приложение № 4 към наредбата,
отговарят на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и на националното
законодателство.
(2) Морското трудово свидетелство се издава
за срок от пет години.
(3) Морското трудово свидетелство е валидно
само при условие, че в рамките на петгодишния период на валидност на свидетелството е
извършен поне един междинен преглед.
(4) В случай че се извършва само един
междинен преглед, а периодът на валидност на
Морското трудово свидетелство е пет години,
то този преглед се извършва между втората и
третата годишни дати от издаването му.
(5) Свидетелството се препотвърждава след
извършването на междинен преглед, при който
се установи, че корабът отговаря на всички
изисквания съгласно приложение № 4.
Чл. 31к. (1) Временно морско трудово свидетелство може да се издава след извършване
на преглед по реда на този раздел в следните
случаи:
1. на нови кораби – при пускането им в
експлоатация;
2. при смяна на знамето, под което плава
корабът;
3. при промяна на корабопритежателя;
4. на кораб, на който е извършена съществена промяна на конструкцията и/или помещенията му;
5. на кораб, който е бил служебно отписан
от регистъра на корабите;
6. на съществуващи кораби, които за пръв път
изпълняват всички изисквания на конвенцията.
(2) Временното морско трудово свидетелство
се издава след извършен преглед, удостоверяващ изпълнението, доколкото е практически
възможно, на изискванията, посочени в приложение № 4, и при условие, че:
1. корабопритежателят представи одобрени
процедури, които гарантират спазването на
изискванията на Морската трудова конвенция
от 2006 г., и националното законодателство;
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2. капитанът на кораба декларира, че е
запознат с посоченото в т. 1 законодателство;
3. на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или на призната организация,
надлежно упълномощена за целта, е предадена изискващата се информация за издаването
на Декларацията за съответствие с Морската
трудова конвенция, 2006 г.
(3) Временното морско трудово свидетелство
се издава за период не по-дълъг от шест месеца. Не може да се издава повторно Временно
морско трудово свидетелство.
(4) Преди изтичането на Временното морско
трудово свидетелство се извършва преглед в
съответствие с този раздел, за да се издаде Морско трудово свидетелство. Временното морско
трудово свидетелство се издава само еднократно,
като за периода, за който е в сила то, не е нужно издаването на Декларация за съответствие с
Морската трудова конвенция, 2006 г.
Чл. 31л. (1) Резултатите от проверките
по чл. 31е, ал. 1, извършени по отношение
на съответния кораб, и всички значителни
несъответствия, установени по време на тези
прегледи и проверки, се записват в протокол,
като се посочва датата, на която установените
несъответствия са били отстранени. Протоколът
заедно с превод на английски език се вписва
или прилага към Декларацията за съответствие
с Морската трудова конвенция, 2006 г.
(2) Информация относно резултатите и
данните по ал. 1 се предоставя на моряците,
на инспекторите, осъществяващи държавен
контрол на знамето и държавен пристанищен
контрол, и на представители на организациите
на корабособствениците и на моряците в Република България.
Чл. 31м. (1) На борда на всеки кораб, попадащ в обхвата на чл. 31з, ал. 1, т. 1 и 2, трябва
да има валидно Морско трудово свидетелство и
Декларация за съответствие с Морската трудова
конвенция от 2006 г. заедно с превод на английски
език. Копия от тези документи се съхраняват на
явно и достъпно за моряците място.
(2) При поискване и в съответствие с изискванията на националното законодателство
копия от тези документи се предоставят на
моряците, на инспекторите, осъществяващи
държавен контрол на знамето и държавен
пристанищен контрол, и на представители на
организациите на корабособствениците и на
моряците в Република България.
Чл. 31н. (1) Морско трудово свидетелство
престава да е валидно, ако:
1. съответните прегледи не са извършени в
рамките на определените в чл. 31г и 31д срокове;
2. свидетелството не е потвърдено в съответствие с чл. 31г;
3. корабът смени знамето, под което плава;
4. корабопритежателят престане да носи
отговорност за експлоатацията на кораба;
5. са направени значителни промени в конструкцията или оборудването, установени в глава
трета от Морската трудова конвенция от 2006 г.
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(2) В случаите, изброени в ал. 1, т. 3 – 5,
ново Морско трудово свидетелство се издава
само когато Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ в резултат на извършен преглед
установи, че корабът отговаря на изискванията
на чл. 31и, ал. 1.
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ отнема издаденото Морско трудово
свидетелство, когато установи, че съответният
кораб не отговаря на изискванията на Морската
трудова конвенция, 2006 г. и на националното
законодателство, регламентиращи условията
за живот и труд на борда на кораба, и когато
не са предприети изискващите се коригиращи
действия.
(4) Когато органът по ал. 3 преценява дали
да отнеме издаденото Морско трудово свидетелство, той следва да отчита сериозността или
честотата на повтаряне на несъответствията.
(5) След отнемане на Морското трудово
свидетелство корабопритежателят има право
да предприеме действия за издаване на ново
такова свидетелство.“
§ 17. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 12:
„12. „Годишна дата“ е денят и месецът от
всяка година, които отговарят на деня и месеца,
посочени в датата на изтичане на валидността
на Морското трудово свидетелство.“
§ 18. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 2
се добавя т. 10:
„10. Морска трудова конвенция от 2006 г.“
§ 19. Създава се приложение № 4 към
чл. 31б, ал. 2:
„Приложение № 4
към чл. 31б, ал. 2
По реда на тази наредба се проверяват, преглеждат и освидетелстват
1. Минимална възраст за започване на работа.
2. Медицинско свидетелство.
3. Квалификации на моряците.
4. Трудови договори на моряците.
5. Ползване на услугите на лицензирани или
сертифицирани или регулирани частни служби за
набиране и настаняване на моряците.
6. Работно време и почивки.
7. Окомплектоване на кораба с екипаж.
8. Жилищно настаняване.
9. Условия за отдих и възстановяване на борда.
10. Храна и сервиране.
11. Безопасност и здраве и предотвратяване
на злополуки.
12. Медицинско обслужване на борда.
13. Процедури за разглеждане на жалби на борда.
14. Изплащане на трудови възнаграждения.“

Заключителна разпоредба
§ 20. Наредбата влиза в сила от 20 август
2013 г.
Министър:
Данаил Папазов
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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО ХАЗАРТА
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ
ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА

за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри
в игрално казино и задължителни образци
за счетоводна отчетност
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тези общи задължителни правила
се регламентират:
1. минималните изисквания към организацията на работа и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри в игрално
казино;
2. задължителните образци за счетоводна
отчетност, които следва да се водят и съхраняват в игрално казино;
3. минималното задължително съдържание на правилата, които организаторите на
хазартни игри представят за утвърждаване
от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) по
чл. 22, ал. 1, т. 11 във връзка с т. 6 от Закона
за хазарта (ЗХ) по отношение на правилата
за организация на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри
в игрално казино.
Раздел ІІ
Правила за организация на работа и счетоводна отчетност
Чл. 2. (1) Организаторът на хазартни игри
в игрално казино отговаря за цялостната
организация на дейността и на счетоводната
отчетност, която да гарантира точното отчитане на всички операции, свързани с игрите,
при спазване на действащото законодателство,
тези правила и утвърдените им правила по
реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Организаторът е длъжен да води подробна отчетност и да съхранява информация,
необходима за осъществявания от ДКХ държавен надзор върху хазарта.
(3) Организаторът е длъжен да осигури
спазването на установените с тези правила
изисквания от длъжностните лица, обслужващи игралното казино.
Чл. 3. (1) Организаторът на хазартни игри
е длъжен да води дневни и месечни отчети и
протоколи за получените и изплатените суми
от участие в хазартните игри в игралното
казино, както следва:
1. дневен и месечен отчет за игрални автомати в игрално казино по образец – приложения № 1 и № 2;
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2. протокол за зареждане и приключване
на игрална маса в игрално казино по образец – приложение № 3;
3. протокол за баланс на касата в игрално
казино по образец – приложение № 4;
4. дневен протокол за приключване на игралното казино по образец – приложение № 5;
5. дневен отчет за получени и изплатени
суми за участие в хазартната игра по образец – приложение № 6;
6. месечен отчет за получените и изплатени суми за участие в хазартната игра по
образец – приложение № 7;
7. месечен протокол за приключване на игралното казино по образец – приложение № 8;
8. месечен отчет за премии джакпот в игралното казино по образец – приложение № 9;
9. месечен отчет за изплатени парични и
предметни награди при бонус игри или турнири
в игралното казино по образец – приложения
№ 10 и № 11;
10. протокол за допълнително зареждане
на игрална маса в игрално казино по образец – приложение № 12 .
(2) Данните в съответните отчети и протоколи по ал. 1 се попълват своевременно, точно
и пълно и се подписват от всички длъжностни
лица, посочени в съответния образец.
(3) Наличието на непопълнен реквизит на
отчет и/или протокол, включително имена и
подписи на съответните длъжностни лица, се
счита за липса на отчет/протокол.
Чл. 4. (1) Показанията на устройствата за
текущ контрол (електронни и/или електромеханични броячи) на всеки игрален автомат в
игралното казино се записват ежедневно, в края
на деня, в дневния отчет (приложение № 1).
(2) В края на всеки месец данните от
дневните отчети на игралните автомати за
съответния месец се обобщават в месечен
отчет (приложение № 1).
(3) В дневните и месечните отчети за
игрални автомати се записват поотделно за
всеки игрален автомат в игралното казино
данните за получени и изплатени суми за
участие в хазартната игра.
Чл. 5. (1) Протоколът за зареждане и приключване за игралните маси (приложение
№ 3) се води за всяка една маса в игралното
казино поотделно.
(2) Зареждането на игралните маси се извършва ежедневно, като преди началото на
играта касиерът под контрола на гейм мениджъра и пит боса, удостоверен с подписа на
всеки един от тях, предава на крупието пълен
комплект чипове и други удостоверителни
знаци, утвърдени от ДК Х, за всяка маса,
като предаването се отразява в протокола
(приложение № 3).
(3) Когато по време на игра се налага
допълнително зареждане на игралната маса,
се съставя протокол за допълнително за-
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реждане на игрална маса в игрално казино
(приложение № 12). Протоколът задължително се изготвя в два екземпляра, подписва
се от гейм мениджъра, касиера, пит боса
и к ру пието на маса, като ориг ина лни я т
екземпляр остава в касата на казиното, а
копието задължително се пуска от крупието
в касата на масата. При отчитане на масата
тези протоколи се изваждат и стойностите
им се попълват в полето – допълнително
зареж дане на п ротокола за зареж дане и
приключване (приложение № 3), а копието
от протокола за допълнително зареждане
се прикрепя към протокола за зареждане
и приключване на игралната маса и става
неразделна част от него.
(4) Размерът на допълнителното зареждане
се определя от гейм мениджъра и не може
да бъде различен от:
1. половината от стойността на първоначалното зареждане;
2. равен на стойността на първоначалното
зареждане;
3. равен на два пъти първоначалното зареждане.
(5) Възможните размери на първоначалните
зареждания на игралните маси в игралното
казино се определят от организатора в игралните условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино, които се
утвърждават от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1,
т. 11 ЗХ.
(6) Видовете валута, с които се работи в
игралното казино, и възможните размери на
първоначалните зареждания на игралните
маси могат да бъдат променяни само след
утвърждаване от ДК Х по реда на чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ на игрални условия и правила
с вписани промени.
(7) Приключването на игралната маса се
извършва задължително в присъствието на
касиера, гейм мениджъра и пит боса (инспектора), като резултатите се отразяват в
протокола (приложение № 3).
(8) Парите в брой, получавани от продажбата на чипове и други удостоверителни знаци,
задължително се пускат от крупието в касата
на масата. При приключване на игралната
маса парите се преброяват и се описват в
протокола (приложение № 3), като се добавят
към крайния резултат.
(9) Чиповете, дадени като бакшиш, се
отчитат в протокола за зареждане и приключване отделно от резултата, получен за
игралната маса.
Чл. 6. Протоколът за баланс на касата в
игралното казино (приложение № 4) задължително се подписва от касиер и от лице,
оправомощено от организатора на хазартни
игри да извърши проверка на касата.
Чл. 7. (1) Данните от приключването на
всички игрални маси и игрални автомати в
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игралното казино се обобщават и вписват в
дневен протокол за приключване на игралното
казино (приложение № 5).
(2) В края на всеки месец данните от дневните отчети на игралните маси и игралните
автомати за съответния месец се обобщават
в месечен протокол за приключване на игралното казино (приложение № 8) и месечен
отчет за получените и изплатените суми за
участие в хазартната игра (приложение № 7).
Чл. 8. (1) Данните в месечния отчет за
премии джакпот (приложение № 9) се записват
текущо през месеца, като в края на месеца
спечелените премии джакпот се обобщават.
(2) Когато организаторът е посочил изрично
в Задължителните игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално
казино утвърдени му от ДКХ по чл. 22, ал. 1,
т. 11 ЗХ всяка джакпот система, която отчита
стойностите на спечелените джакпот премии
директно в брояча на игралния автомат, в
месечния отчет за премии джакпот в игралното казино се попълват само индивидуализиращи данни за организатора, игралното
казино и съответната джакпот система. В този
случай стойностите на спечелените премии
задължително се отразяват в дневния отчет
за съответния игрален автомат, към който е
свързана джакпот системата.
(3) Месечните отчети за премии джакпот
се водят поотделно за всяка една джакпот
система, инсталирана и експлоатирана в игралното казино.
Чл. 9. (1) Данните в месечния отчет за
изплатени парични и предметни награди
от проведените бонус игри и/или турнири в
игралното казино (приложения № 10 и № 11)
се записват текущо през месеца, като в края
на месеца се обобщават.
(2) Месечните отчети за изплатени парични
и предметни награди при бонус игри и/или
турнири се водят поотделно за всяка една
бонус игра и за всеки турнир, проведени в
игралното казино.
Раздел ІІІ
Правила за финансов контрол
Чл. 10. (1) Дневните и месечните отчети
и протоколите по чл. 3 се попълват и подписват в два еднообразни екземпляра – по
един за счетоводството на организатора и за
игралното казино.
(2) Екземпляри от отчетите по ал. 1 се
съхраняват в игралната зала за текущата и
предходните две календарни години и при
поискване от страна на длъжностните лица
на ДКХ с контролни функции задължително
им се предоставят от организатора.
Чл. 11. (1) Организаторът на хазартни игри
е длъжен да разполага в игралното казино с
прономерован, прошнурован и подпечатан от
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организатора кочан с разходни касови ордери/удостоверения по образец – приложение
№ 13 към тези правила. Организаторът е
длъжен при поискване от участник в игрите
да издаде документ, удостоверяващ размера
на изплатената печалба, когато същата е в
размер до 5000 лв.
(2) Документите по ал. 1 от текущата и
предходните две календарни години се съхраняват в игралното казино и при поискване се
предоставят на длъжностните лица от ДКХ
с контролни функции за проверка.
Чл. 12. (1) Организаторът на хазартни игри
е длъжен да води в игралното казино регистър
(прономерован, прошнурован и подпечатан от
организатора) по образец съгласно приложение
№ 14 към тези правила, за изплатени печалби
над 5000 лв. по банков път. Регистрите от текущата и предходните две календарни години
се съхраняват в игралното казино.
(2) За изплащане на печалби над 5000 лв.
от участника се изисква банкова сметка, по
която ще се извърши плащането. Документите, удостоверяващи извършеното плащане по
банков път (платежно нареждане, извлечение
от банковата сметка на организатора и др.),
както и документът за банковата сметка на спечелилия участник се съхраняват в игралното
казино или в счетоводството на организатора.
(3) При проверка от длъжностни лица на
ДКХ с контролни функции задължително им
се предоставят документите по ал. 1 и 2. В
случай че документите по ал. 2 се съхраняват
в счетоводството на организатора, същите се
представят в ДКХ в срок до три работни дни
след датата на извършване на проверката в
игралната зала.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тези Общи задължителни правила
за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри
в игрално казино и задължителни образци на
счетоводна отчетност са приети на заседание
на Държавната комисия по хазарта на 10 юли
2013 г. с протокол № 15 на основание чл. 22,
ал. 1, т. 6 от Закона за хазарта и влизат в
сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
§ 2. В 3-месечен срок от влизане в сила на
тези Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри в игрално
казино и задължителни образци на счетоводна
отчетност организаторите на хазартни игри в
игрално казино привеждат в съответствие с
тях задължителните си правила, които представят за утвърждаване от ДКХ по чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ.
Председател:
Иван Еничеров
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, т. 1
ДНЕВЕН ОТЧЕТ ЗА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
ОРГАНИЗАТОР:

Отчет №

ИГРАЛНО КАЗИНО: СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА КРЕДИТ В Дата ……..........................
СЪОТВЕТНАТА ВАЛУТА:
№ по
ред

производствен №
на игрален
автомат
(ИА)

1

2

показания на електронни броячи

показания на електромеханични броячи

ВХОД
(IN)

ИЗХОД
(OUT)

ВХОД
(IN)

ИЗХОД
(OUT)

3

4

5

6

постъпили
суми от
участие в
хазартни
игри

изплатени
суми от
участие в
хазартни
игри

разлика
(k.7 - k.8)

7

8

9

Повреден ИА:
(попълват се данните от колони 2 до 8)
Дата и час:
СЛОТ МЕНИДЖЪР: ...................................................
(име, фамилия, подпис)

КРУПИЕ: ......................................................
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, т. 1
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
ОРГАНИЗАТОР:

Отчет № ..........................
за месец ......... 20 ........ г.

ИГРАЛНО КАЗИНО: СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЦА КРЕДИТ В
СЪОТВЕТНАТА ВАЛУТА:
№ по
производпоказания на елек- показания на елек- постъпили
ред
ствен №
тронни броячи
тромеханични бросуми от
на игрален
ячи
участие в
автомат
хазартни
(ИА)
игри

1

2

ВХОД
(IN)
3

ИЗХОД
(OUT)
4

ВХОД
(IN)
5

СЛОТ МЕНИДЖЪР: ...................................................
(име, фамилия, подпис)

ИЗХОД
(OUT)
6

7

изплатени
суми от
участие в
хазартни
игри

разлика
(k.7 - k.8)

8

9

КРУПИЕ: ......................................................
(име, фамилия, подпис)
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Приложение № 3
към чл. 3, ал. 1, т. 2
ПРОТОКОЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАЛНА МАСА В ИГРАЛНО КАЗИНО
Казино: ...............................................................................................
Дата:..................... 20.... г.
Маса №……………………………
Първоначално зареждане на чипове преди играта

Наличност на чипове след края на играта

Стойност

Стойност

Брой

Сума

Всичко

Брой

Сума

Всичко

Налични пари в касата след края на играта

Стойност

Брой

Всичко

Сума

Други
удостоверителни
знаци (ДУЗ)

Брой

Сума

Тотал ДУЗ

ЗАРЕЖДАНЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ
ОБЩО ЗАРЕЖДАНЕ
РЕЗУЛТАТ
БАКШИШ
КРАЕН РЕУЛТАТ
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР:...................................................
КАСИЕР:......................................................................
ПИТ БОС:....................................................................
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Приложение № 4
към чл. 3, ал. 1, т. 3
ПРОТОКОЛ ЗА БАЛАНС НА КАСАТА В ИГРАЛНО КАЗИНО
Казино:...............................................................................................
Дата: ..................... 20.... г.
ОТВАРЯНЕ
ПАРИ
ПАРИ

БРОЙ

ДРУГИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ
ЗНАЦИ (ДУЗ)

ЧИПОВЕ
СТОЙНОСТ

ЧИПОВЕ

БРОЙ

От счетоводител

Зареждане
на маса

Тотал

Тотал чипове

СТОЙНОСТ

ДУЗ

БРОЙ

СТОЙНОСТ

То т а л
ДУЗ

На счетоводител
В банка
Кредитна/дебитна карта
Тотал пари
ЗАТВАРЯНЕ

ПАРИ
ПАРИ

БРОЙ

ДРУГИ
УДОСТОВЕРИТЕЛНИ
ЗНАЦИ (ДУЗ)

ЧИПОВЕ
СТОЙНОСТ

ЧИПОВЕ

Тотал
зареждане

БРОЙ

СТОЙНОСТ

ДУЗ

То т а л
ДУЗ

Тотал
В банка
Кредитна/дебитна карта
Тотал пари

Отваряне тотал
Затваряне тотал
Разлика
Бакшиш
Дневен резултат
Дадени

по
безкасов
път

Върнати

по
безкасов
път

БАЛАНС

ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ................................................... (име, фамилия, подпис)
К АСИЕР: ......................................................................... (име, фамилия, подпис)

БРОЙ

СТОЙНОСТ
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Приложение № 5
към чл. 3, ал. 1, т. 4
ДНЕВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАЛНО КАЗИНО
Казино:...............................................................................................
Дата: ..................... 20.... г.
ИГРА: ..........................................................................................................................................
МАСА №

ПЕЧАЛБА

ЗАГУБА

ВСИЧКО:
РЕЗУЛТАТ:
ИГРА: ..........................................................................................................................................
МАСА №

ПЕЧАЛБА

ЗАГУБА

ВСИЧКО:
РЕЗУЛТАТ:
ИГРА: ..........................................................................................................................................
МАСА №

ПЕЧАЛБА

ЗАГУБА

ВСИЧКО:
РЕЗУЛТАТ:
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
ПЕЧАЛБА

ЗАГУБА

ВСИЧКО:
РЕЗУЛТАТ:
ПЕЧАЛБА

ЗАГУБА

ИГРА..............................................................
ИГРА..............................................................
ИГРА..............................................................
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
ВСИЧКО:
ВХОД:
БАКШИШ
ДНЕВЕН РЕЗУЛТАТ
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ....................................................
КАСИЕР:...........................................................................
ПИТ БОС:.........................................................................
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Приложение № 6
към чл. 3, ал. 1, т. 5
ДНЕВЕН OTЧЕТ ЗА ПОЛУЧЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА УЧАСТИЕ В ХАЗАРТНАТА ИГРА
Организатор:...............................................................................................
Вид на хазартната игра: .........................................................................
ДАТА

ПОЛУЧЕНИ СУМИ ЗА УЧАСТИЕ В ХАЗАРТНАТА ИГРА
BGN
USD/EURO
ОБЩО
(в лева – левовата
равностойност на
съответната валута)

ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА УЧАСТИЕ В ХАЗАРТНАТА ИГРА
BGN
USD/EURO
ОБЩО
(в лева – левовата
равностойност на
съответната валута)

ИМ*
ИА**
ОБЩО
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР:................................................... (име, фамилия, подпис)
К АСИЕР:......................................................................... (име, фамилия, подпис)
*ИМ – игрална маса
**ИА – игрален автомат

Приложение № 7
към чл. 3, ал. 1, т. 6
МЕСЕЧЕН OTЧЕТ ЗА ПОЛУЧЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА УЧАСТИЕ В ХАЗАРТНАТА ИГРА
Казино: ...............................................................................................
Вид на хазартната игра: .........................................................................
Месец: ..............................
ДАТА ПОЛУЧЕНИ СУМИ ЗА УЧАСТИЕ В ХАИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА УЧАСТИЕ В ХАЗАРТНАТА ИГРА
ЗАРТНАТА ИГРА
BGN USD/EURO
ОБЩО
BGN
USD/EURO
ОБЩО
(в лева – левовата рав(в лева – левовата
ностойност на
равностойност на съсъответната валута)
ответната валута)
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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1
2
3
4
5
6
26.
27.
28.
29.
30.
31.
ОБЩО
Дата на съставяне:...............................
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР:................................................... (име, фамилия, подпис)
К АСИЕР:................................................................. (име, фамилия, подпис)

7

Приложение № 8
към чл. 3, ал. 1, т. 7
МЕСЕЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАЛНОТО КАЗИНО
дата маса

бакшиш

маса

бак- маса бак- маса бак- маса бак- маса бакшиш
шиш
шиш
шиш
шиш

игрални
автомати

бакшиш

ДЕН

ДЕН

печалба

бакшиш

дневен

дата

резултат
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31
ОБЩО
ПЕЧАЛБИ

ОБЩО
БАКШИШ

ГЕЙМ
МЕНИДЖЪР

БРОЙ 65
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Приложение № 9
към чл. 3, ал. 1, т. 8
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ПРЕМИИ ДЖАКПОТ В ИГРАЛНО КАЗИНО
Месец ............................ 20 .......... г.
Организатор: ………………………............................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игрално казино: .................……………...............................................................................................................
(град/село, община, област)
Джакпот система ……………................................................................................................
(тип, версия и производствен №)
№
по
ред

Дата
Час
(на която е (в който е
спечелен
спечелен
джакпот)
джакпот)

Производствен №
на игралния автомат
(на който е спечелен
джакпот)

Спечелена премия/и
джакпот
сума (лв.)

Крупие
(име, фамилия,
подпис)

имена по документ за самоличност

Обща сума:
(цифром и словом)

СЛОТ МЕНИДЖЪР: ...........................
(име, фамилия, подпис)
Забележка. Този образец се попълва за всяка една джакпот система.

Приложение № 10
към чл. 3, ал. 1, т. 9
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ПРИ БОНУС ИГРИ В
ИГРАЛНО КАЗИНО
Месец ............................ 20 .......... г.
Организатор: ………………………............................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игралното казино: .................……………...............................................................................................................
(град/село, община, област)
Вид на бонус игра ………………………............................................................................................................................................
№
по
ред

Дата
Час
(на която е
(в който е
спечелена
спечелена
предметната/ предметната/
паричната
паричната
награда)
награда)

Спечелена предметна/парична награда и
участник

Крупие
(име,
фамилия,
подпис)

сума (лв.)
имена по документ за самоличили предмет ност и подпис на спечелилия
участник

Обща сума/общ брой на предметни награди: .............................................................
(цифром и словом)

ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ......................................................
Забележка. Този образец се попълва за всяка една бонус игра.

(име, фамилия, подпис)

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

Приложение № 11
към чл. 3, ал. 1, т. 9
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ПРИ ТУРНИРИ В
ИГРАЛНО КАЗИНО
Дата на турнира ……………………..................
ИМЕ НА ТУРНИР:…………………………………
Запознат съм с правилата на организирания турнир от ………………………………………………………………………………
№
на
участника

Дата
на
плащане

Име на участника

Входна
такса

Re buy
1

2

Такса

Подпис на участника

3

1
2
3
4
5
ОБЩО
Входна такса

Гарантиран награден
фонд

Такса

Награден фонд за разпределение

ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ...................................................
К АСИЕР: .......................................................................
ПИТ БОС: .....................................................................

Приложение № 12
към чл. 3, ал. 1, т. 10
ПРОТОКОЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ИГРАЛНА МАСА В ИГРАЛНО КАЗИНО
Казино: ...............................................................................................
Дата: ........................ 20 ...... г.
Час:..........................................
МАСА № ................................
Допълнително зареждане на игрална маса
Номинална стойност

Всичко

ГЕЙМ МЕНИДЖЪР
КАСИЕР
ПИТ БОС
ДИЛЪР

Брой

Сума

БРОЙ 65
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Приложение № 13
към чл. 11, ал. 1
Организатор: ..................................................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игрално казино: ........................................................................................
По дневен отчет № ………/……… 20… г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ……../…….. 20… г.
…………………………………………………….........., в качеството ми на ………………… в казино ………….. дава настоящото на
(наименование, седалище,
адрес на управление)
......................................................, гражданин на …………………., документ за самоличност …………………..……….,
(имена по документ
за самоличност)
в уверение на това, че същият (ата) като участник/чка в хазартните игри в казиното, регистриран (а)
в регистъра по чл. 74 от Закона за хазарта под № ……………., е получил/а печалба (премия) в размер
на …………………………………………………………………………..........................................................................................................
(цифром и словом)
гр. ……………, …………………….. 20….. г.
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ………………………………....................
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 14
към чл. 12, ал. 1
МЕСЕЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРАВОТО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА НАД 5000 ЛВ. ОТ УЧАСТИЕ В ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
Месец .......................... 20 ...... г.
Организатор: .......................................................................................................................................................
(наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс, e-mail)
Адрес на игрално казино: ................................................................................................................................
(град/село, община, област)
Документ
№, дата

Дата на
издаване
на документа

Спечелена печалба, за която е издаден документ

размер на
паричната
печалба

имена по документ
за самоличност,
гражданство

ГЕЙМ МЕНИДЖЪР
(име, фамилия
и подпис)

номер на карта

Обща сума: ............................................
(цифром и словом)
ГЕЙМ МЕНИДЖЪР: ………………………………...................
(име, фамилия, подпис)
5642
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за игрални казина по отношение на вида на
сградата, минималната площ, разпределението
на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тези общи задължителни изисквания се регламентират минималните изисквания
при организиране на хазартни игри в игрално
казино по отношение на вида на сградата или
обособена част от нея, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол.
Чл. 2. Тези задължителни изисквания към
игралните казина са общи – организаторите на
хазартни игри в игрално казино са длъжни да
ги спазват, включително и при изготвянето на
съответните задължителни изисквания, които
представят за утвърждаване от Държавната
комисия по хазарта (ДКХ) по чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).
Раздел ІІ
Изисквания по отношение на вида и разпределението на помещенията
Чл. 3. Игралното казино е сграда или обособена част от сграда със самостоятелен вход, в
което се организират хазартни игри на игрални
маси и игрални автомати. Адресът на игралното
казино, в което се организират игрите, трябва да
е вписан в удостоверението за издаден лиценз
на организатора на хазартни игри.
Чл. 4. В игралното казино могат да се извършват помощни и спомагателни дейности,
свързани с предоставянето на кафе, напитки,
сандвичи и други, при спазване на нормативно
установените изисквания за съответната дейност.
Чл. 5. (1) Игралното казино трябва да има
обособен вход за посетители, на който да е
поставена табела, съдържаща информация за
наименованието на организатора на хазартните
игри и работното време на казиното.
(2) На информационното табло по чл. 45,
ал. 3 ЗХ, монтирано непосредствено до входа на
игралната зала, трябва да са посочени данни за
контакт с ДКХ – адрес на интернет страницата,
електронна поща и телефон на ДКХ.
(3) В случаите, когато казиното има повече
от един вход, от който може да се осъществи
достъп на посетители, изискванията по ал. 1
и 2 се прилагат за всеки един от тези входове.
Чл. 6. Когато входовете за посетители на
игралното казино представляват главни входове на игралното казино по смисъла на § 1
от допълнителната разпоредба на Наредбата
за правилата, начините, техническите способи
и изискванията за измерване на отстояние по
чл. 44 от Закона за хазарта, приета с ПМС
№ 241 от 2012 г. (ДВ, бр. 77 от 2012 г.), всеки
един от тях трябва да отговаря на изискването
на чл. 44, ал. 1 ЗХ.
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Чл. 7. (1) Игралното казино трябва да е с
минимална площ 280 кв. м, която да позволява
разполагането на минималния брой игрални
маси, рулетки и игрални автомати, съгласно
изискванията на чл. 72, ал. 1 ЗХ.
(2) Увеличаването на броя на игралното
оборудване в игрално казино се допуска при
спазване на изискванията:
1. за игралните маси да бъде осигурена площ
не по-малко от 12 кв. м;
2. за игралните автомати в игралното казино
трябва да се спазва изискването за минимална
площ по чл. 68, ал. 2 ЗХ; в случаите, когато
игралният автомат конструктивно има повече
от едно игрално място, изискването за минималната площ се отнася за всяко игрално място.
(3) Игралното оборудване трябва да бъде
разположено по начин, осигуряващ непрекъснат
контрол върху персонала и участниците в игрите.
Разположението задължително съответства на
план-схема за разположението на игралното
оборудване, представена в ДКХ.
Чл. 8. (1) В игралното казино трябва да
бъдат осигурени:
1. място за съхранение на оръжие;
2. място за регистриране на посетителите и
за водене на регистър по образец (приложение
№ 1) съгласно изискванията на чл. 74, ал. 1 ЗХ;
3. обособено помещение за касиер, задължително защитено със стъкло или решетка, за
закупуване на удостоверителни знаци за участие
в игрите и разплащане с участниците в хазартните игри, което задължително се оборудва със:
а) огнеупорен сейф за съхранение на касовата наличност;
б) метален шкаф за съхранение на чипове
и други удостоверителни знаци, утвърдени от
ДКХ, с парична стойност (кеш чипове);
в) шкаф за съхранение на протоколите за
приключване на маси;
4. място с разположено табло, указващо
курса на валутите, използвани в казиното за
работа с различните валути;
5. обособено помещение/я за съхранение
на следното оборудване:
а) техническо оборудване за видеонаблюдение и съхраняване на информацията от него;
б) техническо оборудване, подпомагащо
системите в игралното казино;
в) техническо оборудване за базирани игри,
когато в игралното казино се предлагат такива.
(2) За помещенията по т. 3 и 4 организаторът
е длъжен да гарантира използването на контролиран достъп и сигурност на информацията.
Раздел ІІІ
Ремонт на игрално оборудване в игрално казино
Чл. 9. (1) При повреда на игралното оборудване, намиращо се в игралната зала, игралното
оборудване се изключва от захранващото напрежение и в дневния отчет за игрални автомати/
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игрални маси в игралното казино се записват
данните на повреденото игрално оборудване,
дата и час на повредата.
(2) В случай че ремонтът на игралното
оборудване ще се извършва извън игралното
казино, задължително се попълва приемно-предавателен протокол между сервизния техник
на производителя или вносителя и организатора. Протоколът се изготвя в 2 еднообразни
екземпляра – един за производителя, съответно
вносителя, а вторият – за организатора.
(3) След извършен ремонт на игрално оборудване сервизният техник на производителя
или вносителя задължително попълва Карта
за сервиз и поддръжка на игрално оборудване
по образец – приложение № 2 към тези изиск
вания. Картата се изготвя в 2 еднообразни
екземпляра – един за производителя, съответно
вносителя, а вторият – за организатора.
(4) Организаторът съхранява в игралното
казино екземплярите от приемно-предавателните протоколи и картите за сервиз и поддръжка
на игрално оборудване за срока на издадения
лиценз и при поискване от страна на длъжностни лица на ДКХ с контролни функции
задължително им ги предоставя.
Раздел ІV
Необходимо техническо оборудване за контрол
Чл. 10. Игралното казино трябва да разполага
със система за проверка за наличие на оръжие.
Чл. 11. (1) В игралното казино задължително
се монтират, свързват и инсталират камери за
видеоконтрол и наблюдение.
(2) Камерите за видеоконтрол и наблюдение
трябва да са с разделителна способност, позволяваща идентификация на лицата, които се
намират в игралното казино. Зоните на видимост на камери за видеоконтрол и наблюдение
трябва да обхващат цялата площ на игралното
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казино (всички входове – аварийни, сервизни,
служебни, санитарни и др.), цялото игрално
оборудване, местата и помещенията по чл. 8.
(3) В задължителните изисквания на организатора, представени за утвърждаване от ДКХ
по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ, се посочват видът
на техническото оборудване и начинът на
осъществяване на контрол в игралното казино.
Чл. 12. Помещенията по чл. 8, ал. 1, т. 3 и
5 допълнително трябва да бъдат снабдени със:
1. бутон за връзка с алармен звънец при
охраната на казиното;
2. бутон за връзка с МВР и/или лицензираната охранителна фирма, осъществяваща
цялостната охрана на игралното казино.
Чл. 13. Техническото оборудване за контрол,
използвано в игралното казино, трябва да отговаря на действащите нормативни и технически
изисквания.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тези общи задължителни изисквания
към сградите или обособени части от тях, в
които се организират хазартни игри в игрално
казино, са приети на заседание на Държавната
комисия по хазарта на 10 юли 2013 г. с протокол № 15 на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от
Закона за хазарта и влизат в сила в деня на
обнародването им в „Държавен вестник“.
§ 2. В 3-месечен срок от влизане в сила
на тези общи задължителни изисквания към
сградите или обособени части от тях, в които
се организират хазартни игри в игрално казино,
организаторите на хазартни игри в игрално
казино привеждат в съответствие с тях задължителните си изисквания, които представят за
утвърждаване от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
Председател:
Иван Еничеров
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 2

Регистър по чл. 74, ал. 1 от Закона за хазарта
Карта

Клиент

Дата и час ЕГН/ЛНЧ Дата на
на регисраждане
трация

Вид, номер
и издател на
документ за
самоличност

Националност

Адрес

Статус
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Приложение № 2
към чл. 9, ал. 3

5643

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2754-НС
от 18 юли 2013 г.
На 17 юли 2013 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България с решение на 42-то Народно
събрание предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Емил
Кирилов Иванов, избран от 26. многомандатен изборен район – Софийски, издигнат от
ПП „Движение за права и свободи“ в 42-то
Народно събрание.

На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в
26. многомандатен изборен район – Софийски,
Александър Христов Методиев от листата на
ПП „Движение за права и свободи“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
5794
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-60
от 8 юли 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на „Детска къща Монтесори“ – ООД,
представлявано от Диана Стойкова Манова, ЕИК
175369699, със седалище и адрес на управление
София 1700, район „Студентски“, ж. к. Витоша,
ул. Проф. Георги Златарски 34, да открие Частна
целодневна детска градина „Детска къща Монтесори“ – София, при следните условия:
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Детска къща Монтесори“ – София, е София, кв. Витоша, район „Лозенец“, ул.
Яна Язова 6, ет. 1, УПИ ІІІ-728, кв. 3, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес София, кв. Витоша, район
„Лозенец“, ул. Яна Язова 6, ет. 1, УПИ ІІІ-728,
кв. 3, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново.
5. Детската градина се управлява и представлява от Диана Стойкова Манова.

5631

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-61
от 8 юли 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален
колеж по въздушен транспорт, изменям Заповед
№ РД-14-63 от 15.05.2012 г. (ДВ, бр. 42 от 2012 г.),
изм и доп. със Заповед № РД-14-30 от 29.03.2013 г.
(ДВ, бр. 35 от 2013 г.), както следва:
Думите: „Училището се управлява и представлява от Йордан Стоилов Василев“ се заменят с
думите: „Училището се управлява и представлява
от Мария Маринова Тончева“.

5632

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-62
от 8 юли 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на „Н и В Къмпани“ – ООД, представлявано от Валентин Захариев Димитров, ЕИК
201683632, със седалище и адрес на управление
София 1510, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Васил Петлешков 78, да открие Частна
целодневна детска градина „Мечти“ – София, при
следните условия:
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Мечти“ – София, е София, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи Димитър, ул. Васил
Петлешков 78, ет. 1, УПИ ІV-668, кв. 20, м. Ж.к.
Хаджи Димитър.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес София, район „Подуяне“, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Васил Петлешков 78, ет. 1,
УПИ ІV-668, кв. 20, м. Ж.к. Хаджи Димитър.
5. Детската градина се управлява и представлява от Надежда Тодорова Драгостинова.

5633

Министър:
А. Клисарова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 508-УД
от 4 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 97, а л. 2
във връзка с ал. 1, т. 2 и 12 ЗДК ИСДПК И
Комисията за финансов надзор реши:
Отказва да издаде лиценз на „Управляващо
дружество Алфа“ – АД (в процес на учредяване),
София, ул. Виктор Григорович 3, вх. 1, за извършване на дейност като управляващо дружество.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му. Обжалването на решението
не спира неговото изпълнение.

5634

За председател:
А. Джалъзов

РЕШЕНИЕ № 511-ЗОД
от 4 юли 2013 г.
На основание представените към заявлението
документи по § 30 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменене и допъл-
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нение на Закона за здравното осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.; изм.
и доп., бр. 20 от 2013 г.) във връзка с чл. 99ж,
ал. 1 и 3 от Закона за здравното осигуряване,
чл. 117, ал. 1 от Кодекса за застраховането и
чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) Комисията за финансов надзор реши:
Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на Здравноосигурителна компания „Съгласие
Здраве“ – АД, ЕИК 175412086, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
бул. Тодор Александров 141, в Здравноосигурителен фонд „Хипократ“ – АД, ЕИК 200339643, със
седалище и адрес на управление София, район
„Възрждане“, бул. Тодор Александров 141.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен
срок от съобщаването му.

5635

За председател:
А. Джалъзов

РЕШЕНИЕ № 512-ЖЗ
от 4 юли 2013 г.
На основание представените към заявлението
документи по чл. 31 ал. 2 от Кодекса за застраховането и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов
надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 29, ал. 3 и 5 и
чл. 9, ал. 1 КЗ Комисията за финансов надзор
реши:
Издава на „Граве България Животозастраховане“ – ЕАД, допълнителен лиценз по т. 2 от раздел
II, буква „А“ на приложение № 1 от Кодекса за
застраховането – застраховка „Заболяване“, за
рисковете:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен
срок от съобщаването му.

5636

За председател:
А. Джалъзов

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 151
от 3 юли 2013 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, Решение
№ 11 от протокол № 7 от 6.06.2013 г. на ОЕСУТ
и чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 3 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за довеждащ
водопровод с дължина 989,06 м в участъка, преминаващ през земеделска територия – имоти
№ 000225, 000227, 000277, 040099, 220060, 220081
и имоти № 000007 – местен път, № 000061 – път
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IV клас, и № 000214 – път II клас, за обект „Доизграждане на довеждащ водопровод от връзка
водопровод ∅ 100 до водопроводната мрежа на
с. Новачене, община Ботевград“ в землището на
с. Новачене, Софийска област, представляващ
съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150, ал. 1 ЗУТ.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.
Председател:
Й. Лалчева

5653

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 24-22
от 28 и 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
и § 24, ал. 2 ПЗРЗИДЗУЧК Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на ПИ с идентификатор
07079.831.1 по КККР на гр. Бургас (бивш имот с пл.
№ 009001, м. Росенец (бивша Отманли), землище
кв. Крайморие, гр. Бургас), с който се обособяват
два нови самостоятелни УПИ – УПИ II-1, отреден „За транспортна техническа инфраструктура,
озеленяване и ОПБЗН“, и УПИ III-1, отреден „За
база за химически и нефтопродукти на „Лукойл
Нефтохим Бургас“ – АД“, с градоустройствени
показатели в съответствие с утвърдените с ОУП
и съгласно чл. 10 ЗУЧК съгласно приложения
баланс на територията.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Решението е прието на двадесет и четвъртото заседание на Общинския съвет – гр. Бургас,
проведено на 28 и 30.05.2013 г.

5669

Председател:
К. Луков

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1018
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 98а ЗУТ и протокол № 13 от 28.05.2013 г. на Експертния съвет по
устройство на територията (ЕСУТ) при Община
Карлово Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява допълнение на приетата с Решение
№ 118 от 24.04.2008 г. на Общинския съвет – гр.
Карлово, устройствена план-схема за газоснабдяване на гр. Карлово в обхват:
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1. по път І-6 км 257+311 до км 257+791 (от
УПИ ХV – СДП „Млекопреработване“, кв. 168,
гр. Карлово по посока гр. Казанлък);
2. по част от ул. Теофан Райнов и път ІІ-64
посока гр. Пловдив;
3. от ул. Хан Крум в посока юг и по ул. Индустриална;
4. от общински път РDV 2075 по ул. Околовръстен път І-6 от км 254+254 до км 253+457
посока София;
5. по част от ул. Теофан Райнов с начало
кръстовището с ул. Генерал Заимов и по част
от общински път РDV 2075 по посока с. Дъбене.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

5654

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 601
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол № 9
от 30.05.2013 г. на ОЕСУТ при Община Монтана
Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за въздушен електропровод 20 kV от нов СРС в имот 109034 през имоти
109034, 000188, 000178 до нов МТП 20/0,4 kV в
имот 300001 по КВС, землище с. Стубел, община
Монтана, съгласно чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – гр. Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Монтана.

5637

Председател:
И. Иванов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 641
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим нежилищен имот:
магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.661.9.10.40, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на първия етаж,
със застроена площ 41,78 кв. м, заедно с 0,6099 %
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ид. ч. от общите части и общите помещения на
сградата, с обща площ 815,58 кв. м и от правото
на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен,
намиращ се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А.
Граници на имота: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – ул. Генерал Тошев; югозапад – гаражи № 16 и № 17; северозапад – стълбище; отгоре – апартамент № 3; отдолу – мазета.
Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56722.661.9.10.1, 56722.661.9.10.38 и 56722.661.9.10.39;
под обекта: няма; над обекта: 56722.661.9.10.3.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38422 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 76 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1523.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 41 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
2500 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 4100 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
шестнадесетия ден от датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 24-тия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
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на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5606

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 642
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим нежилищен имот:
магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.661.9.10.41, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на първия етаж,
със застроена площ 31,18 кв. м, заедно с 0,4552 %
ид. ч. от общите части и общите помещения на
сградата с обща площ 815,58 кв. м и от правото
на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен ,
намиращ се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А.
Граници на имота: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – стълбище; югозапад – коридор
и апартамент № 2; северозапад – вх. Б; отгоре – апартамент № 5; отдолу – мазета.
Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56722.661.9.10.2, под обекта: няма; над обекта:
56722.661.9.10.5.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38423 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 74 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1519.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 30 600 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
1500 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 3060 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
16-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
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Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 11 ч. на 24-тия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5607

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 643
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.18 с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 51,81 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 18 със светла
площ 4,56 кв. м, заедно с 0,7006 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7.
Граници на имота: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – ул. Ген. Тошев; югозапад – коридор и ателие № 2; северозапад – стълбище;
отдолу – апартамент № 15.
Граници на мазата: североизток – маза № 19;
югоизт ок – кори дор; югозапа д – маза № 17;
североза па д – вх. Б; о т г оре – ма гази н № 2;
долу – маза № 7.

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56722.661.9.10.19, под обекта: 56722.661.9.10.15; над
обекта: няма.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38414 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 95 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1551.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 31 400 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
1600 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 3140 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
16-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 14 ч. на 24-тия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
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Председател:
Д. Ангелов
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РЕШЕНИЕ № 644
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.19, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 67,66 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 19 със светла
площ 5,93 кв. м, заедно с 0,9148 % ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в
Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7.
Граници на имота: североизток – ателие 1;
югоизток – ул. Ген. Тошев; югозапад – двор; северозапад – ателие № 3 и коридор; отдолу – апартамент № 15.
Граници на мазата: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – маза № 20; югозапад – коридор
и маза № 18; северозапад – вх. Б; отгоре – магазин
№ 2; долу – маза № 8.
Съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: 56722.661.9.10.18 и 56722.661.9.10.20; под
обекта: 56722.661.9.10.15 и 56722.661.9.10.16; над
обекта: няма.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38415 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 69 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1506.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 41 200 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
2100 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 4120 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
16-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 15 ч. на 24-тия
ден от датата на обнародване на това решение в
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„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5609

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 645
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 3 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.20, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 80,50 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 20 със светла
площ 4,08 кв. м, заедно с 1,0754 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7.
Граници на имота: североизток – коридор;
югоизток – ателие № 2; югозапад – двор; северозапад – ателие № 4; отдолу – апартамент № 16.
Граници на мазата: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – маза № 21; югозапад – коридор;
северозапад – коридор и маза № 19; отгоре – магазин № 2; долу – маза № 9.
Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56722.661.9.10.19 и 56722.661.9.10.21; под обекта:
56722.661.9.10.15, 56722.661.9.10.16 и 56722.661.9.10.17;
над обекта: няма.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38416 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 68 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1504.
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2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
48 900 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 2500 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 4890 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 24-тия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
19-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 27-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5610

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 646
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
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ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.21, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 55,35 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 21 със светла
площ 4,38 кв. м, заедно с 0,7463 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7.
Граници на имота: североизток – ателие
№ 5; югоизток – ателие № 3 и коридор; югозапад – двор; северозапад – вх. Б; отдолу – апартамент № 17.
Граници на мазата: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – маза № 22; югозапад коридор;
северозапад – маза № 20; отгоре – магазин № 2;
долу – маза № 10.
Съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: 56722.661.9.10.20 и 56722.661.9.10.22; под
обекта: 56722.661.9.10.16 и 56722.661.9.10.17; над
обекта: няма.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38417 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 67 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1502.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 33 800 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
1700 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 3380 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 24-тия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
19-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 11 ч. на 27-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
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2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5611

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 647
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 5 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.22, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено на
седмия етаж, със застроена площ 46,24 кв. м., с
прилежащо избено помещение № 22 със светла
площ 4,40 кв. м, заедно с 0,6267 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7.
Граници на имота: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – стълбище; югозапад – коридор
и ателие № 4; северозапад – вх. Б; отдолу – апартамент № 17.
Граници на мазата: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – стълбище; югозапад – коридор;
северозапад – маза № 21; отгоре – магазин № 2;
долу – маза № 11.
Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56722.661.9.10.21; под обекта: 56722.661.9.10.17; над
обекта: няма.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38418 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 64 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1496.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
28 100 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1400 лв.
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2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2810 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 24-тия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
19-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 14 ч. на 27-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5612

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 648
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим нежилищен имот:
магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.661.9.9.25, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на приземния
етаж, със застроена площ 17 кв. м, заедно с
0,2482% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и
от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б.
Граници на имота: север – бул. Георги Кочев;
изток – стълбище; юг – магазин № 2; запад – проход; отгоре – апартамент № 3; отдолу – мази.
Съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: 56722.661.9.9.26; под обекта: 56722.661.9.9.29
и 56722.661.9.9.30; над обекта: 56722.661.9.9.3 и
56722.661.9.9.2.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38419 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 66 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1498.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 15 700 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
800 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 1570 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 24-тия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
19-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 15 ч. на 27-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1. до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
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3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5613

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 649
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим нежилищен имот:
магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.661.9.9.26, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на приземния
етаж, със застроена площ 21,04 кв. м, заедно с
0,3072% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и
от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б.
Граници на имота: север – магазин № 1; югоизток – гараж № 7; югозапад и запад – проход; отгоре – апартамент № 2; отдолу – гаражи № 3 и № 4.
Съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: 56722.661.9.9.34 и 56722.661.9.9.25; под обекта:
56722.661.9.9.29, 56722.661.9.9.30 и 56722.661.9.9.31;
над обекта: 56722.661.9.9.3 и 56722.661.9.9.2.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38420 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 60 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1487.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 19 500 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
1000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 1950 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
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Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
22-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 30-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5614

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 650
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим нежилищен имот:
магазин № 3 – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.661.9.9.27, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на първия етаж,
със застроена площ 34,30 кв. м, заедно с 0,5007%
ид. ч. от общите части и общите помещения на
сградата с обща площ 815,58 кв. м и от правото
на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен,
намиращ се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б.
Граници на имота: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – вх. А; югозапад – апартамент
№ 1 и коридор; северозапад – стълбище; отгоре – апартамент № 4; отдолу – мази.
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Съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: 56722.661.9.9.1; под обекта: няма; над обекта:
56722.661.9.9.4.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38421 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 78 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1525.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 33 600 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 1700 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 3360 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
22-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 11 ч. на 30-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5615

Председател:
Д. Ангелов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 651
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.19, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на ниво приземен етаж, със застроена площ 29,60
кв. м, заедно с 0,4322% ид. ч. от общите части
и общите помещения на сградата, с обща площ
815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ І,
кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в
Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б.
Граници на имота: изток и югоизток – проход;
югозапад – ул. двор; северозапад – вх. В; отгоре – апартамент № 3; отдолу – мази.
Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
няма; под обекта: няма; над обекта: 56722.661.9.9.3.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38408 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 72 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1517.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
21 600 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1100 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2160 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
22-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 14 ч. на 30-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
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2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5616

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 652
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.20, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 51,17 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 19, със светла
площ 4,80 кв.м, заедно с 0,6932% ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в
Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7.
Граници на имота: североизток – бул. Георги
Кочев; югоизток – ателие от вх. А; югозапад – коридор и ателие № 3; северозапад – стълбище;
отдолу – апартамент № 16.
Граници на мазата: североизток – бул. Г. Кочев; югоизток – маза № 20; югозапад – коридор;
северозапад – маза № 18; отгоре – магазин № 3;
долу – маза № 2.
Съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: 56722.661.9.9.21; под обекта: 56722.661.9.9.316;
над обекта: няма.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38409 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 77 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1524.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 33 800 лв. без ДДС и стъпка на наддаване
1700 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 3380 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване
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на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG37 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
22-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 15 ч. на 30-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5617

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 653
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 3 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.21, с предназначе-
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ние: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 55,53 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 20 със светла
площ 4,74 кв. м, заедно с 0,7503% ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в
Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7.
Граници на имота: североизток – ателие № 2;
югоизток – ателие от вх. А; югозапад – двор; северозапад – ателие № 4 и коридор; отдолу – апартамент № 16.
Граници на мазата: североизток – бул. Г. Кочев;
югоизток – маза № 21 и коридор; югозапад – коридор; северозапад – маза № 19; отгоре – магазин
№ 3; долу – маза № 3.
Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56722.661.9.9.20 и 56722.661.9.9.22; под обекта:
56722.661.9.9.16; над обекта: няма.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38410 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 104 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1561.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
34 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1700 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
3400 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС
или с платежно нареждане по сметка IBAN BG37
IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код на
плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 25-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на Община
Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от датата на
обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 33-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване на
тръжна документация и предварителна заявка в
Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
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3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
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Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 654
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.22, с предназначение:
ателие за творческа дейност, разположено на седмия
етаж, със застроена площ 70,41 кв.м, с прилежащо
избено помещение № 21 със светла площ 5,93 кв. м,
заедно с 0,9505% ид. ч. от общите части и общите
помещения на сградата, с обща площ 815,58 кв. м
и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана
на гр. Плевен, намиращо се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. Б, ет. 7.
Граници на имота: север и североизток – коридор; югоизток – ателие № 3; юг и югозапад – двор;
запад – ателие № 5; отдолу – апартамент № 17.
Граници на мазата: североизток – бул. Г. Кочев;
югоизток – вх. А; югозапад – маза № 22 и коридор;
северозапад – маза № 20; отгоре – магазин № 3;
долу – маза № 4.
Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56722.661.9.9.23 и 56722.661.9.9.21; под обекта:
56722.661.9.9.17 и 56722.661.9.9.18; над обекта: няма.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38411 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 102 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1559.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
42 800 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 2200 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
4280 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС
или с платежно нареждане по сметка IBAN BG37
IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код на
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плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 25-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на Община
Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от датата на
обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 11 ч. на 33-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване на
тръжна документация и предварителна заявка в
Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
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Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 655
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 5 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.23, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 78,30 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 22 със светла
площ 4,56 кв. м, заедно с 1,0486% ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в
Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7.
Граници на имота: север – ателие № 6; изток – ателие № 4 и коридор; юг и югозапад – двор;
северозапад – вх. В; отдолу – апартамент № 18.
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Граници на мазата: североизток – маза № 21;
югоизток – вх. А; югозапад – маза № 23; северозапад – коридор; отгоре – магазин № 3;
долу – маза № 5.
Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56722.661.9.9.22 и 56722.661.9.9.24; под обекта:
56722.661.9.9.18; над обекта: няма.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38412 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 99 от 8.02.2013 г., том
ІV, рег. № 1556.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
47 600 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 2400 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
4760 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС
или с платежно нареждане по сметка IBAN BG37
IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код на
плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 25-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на Община
Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от датата на
обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 14 ч. на 33-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване на
тръжна документация и предварителна заявка в
Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5620

Председател:
Д. Ангелов
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РЕШЕНИЕ № 656
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 6 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.24, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 56,53 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 23 със светла
площ 4,69 кв. м, заедно с 0,7631% ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в
Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7. Ателието е обособена част от седеметажна жилищна
сграда, построена през 2013 г.
Граници на имота: север – двор към бул. Г. Кочев; изток – стълбище; юг – коридор и ателие № 5;
северозапад – вх. В; отдолу – апартамент № 18.
Граници на мазата: североизток – маза № 22;
югоизток – вх. А; югозапад – гараж № 9; северозапад – коридор; отгоре – апартамент № 1;
долу – маза № 6.
Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
56722.661.9.9.23; под обекта: 56722.661.9.9.18; над
обекта: няма.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38413 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 97 от 8.02.2013 г., том
ІV, рег. № 1554.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
34 200 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1800 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
3420 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС
или с платежно нареждане по сметка IBAN BG37
IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код на
плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 25-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на Община
Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от датата на
обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 15 ч. на 33-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
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2.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване на
тръжна документация и предварителна заявка в
Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
3. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5621

Председател:
Д. Ангелов

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 580
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по заявление с вх. № 26-00-558
от 10.04.2013 г. при Община Свищов от Емил
Николов Рахов, пълномощник на „БТК“ – АД,
с пълномощно от 20.09.2011 г. във връзка със
Заповед № 1457-РД-01-03 от 27.07.2009 г. на кмета
на община Свищов с мотивирано предписание за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) и Решение № 2 от протокол № 5 от
12.06.2013 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) при Община
Свищов и предложение с вх. № 1352 от 18.06.2013 г.
от Станислав Благов – кмет на община Свищов,
Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии с трасе през поземлени имоти (ПИ)
039055 и (ПИ) 039056, местност Топрака по КВС
на землище на с. Драгомирово, община Свищов,
за „Ел. захранване на приемно-предавателна
станция на „БТК“ – АД, VT5297-A“, м. Топрака
по КВС на землище на с. Драгомирово.
Прокарването на трасето да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 1 ЗУТ.
Всички разходи и такси по изпълнение на
решението са за сметка на „БТК“ – АД.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.

5729

Председател:
Св. Георгиева
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ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 411
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проекти за подробен устройствен
план – парцеларни планове за съоръжения на
техническата инфраструктура:
1. Пътна връзка за търговски крайпътен обект
(ТКО): бензиностанция, газостанция, търговски
комплекс с бързо хранене и ТИР паркинг в УПИ
І-10066 в землището на с. Дражево от АМ „Тракия“ с вход при км 279+150 – дясно, изход при км
279+340 – дясно.
2. Пътна връзка на търговски крайпътен обект
(ТКО): бензиностанция, газостанция, търговска
обслужваща част в УПИ ІІІ-20048 и ТИР паркинг
в УПИ ІІ-20048 в землището на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа“, от АМ „Тракия“ с вход при
км 276+190 – ляво, изход при км 276+060 – ляво.
3. Пътна връзка на търговски крайпътен обект
(ТКО): обслужващ търговски обект с бензино
станция, газостанция, търговска обслужваща част,
ТИР паркинг и детска площадка в УПИ І-20043 в
землището на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа“,
край АМ „Тракия“, с вход при км 275+800 – дясно,
изход при км 275+960 – дясно.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.

5599
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кадастралните регистри на гр. Бургас, община
Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед № РД18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с административен адрес на сградата:
гр. Бургас, п.к. 8000, Промишлена зона „Победа“,
със застроена площ 247 кв. м, брой етажи: 1, с
предназначение: Складова база, склад, собственост
на длъжника, за сумата 161 356 лв. Имотите се
продават такива, каквито са в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за
недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
5638

97. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за приемане на задочни докторанти по
държавна поръчка за учебната 2013 – 2014 г. в
съответствие с Решение № 288 от 10.05.2013 г. на
Министерския съвет (приложение № 3, по т. 3),
както следва:
№ Шифър
по
ред

Професионално направление

Образователна
и научна
степен
„доктор“,
задочна
форма на
обучение

Факултет „Полиция“
1.

9.1.

На ц иона л на си г у р ност (Организация и
управление извън сферата на материалното
производство)

1

2.

3.6.

Право (Криминалистика)

2

3.

3.6.

Право (Криминология)

2

Председател:
К. Карагьозов

503. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, Дирекция „СДО“,
на основание чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № 0003/2010/000493 от 28.06.2013 г. възлага на
Красимир Митков Петков с адрес Поморие, ул.
Лазар Маджаров 5, следните недвижими имоти:
1. поземлен имот с идентификатор 07079.659.511
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас,
одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: Бургас, п.к. 8000,
Промишлена зона „Победа“, с площ на имота
съгласно кадастрална скица: 899 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, с
начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 07079.659.437, 07079.659.436,
07079.659.434, 07079.659.432, 07079.659.433, който
имот съгласно ПУП – ПРЗ на Промишлена зона
„Победа“ – Бу ргас, представл ява у рег улиран
поземлен имот (УПИ) X-17 в квартал 3, одобрен
със Заповед № 623 от 16.03.2009 г. на кмета на
община Бургас, при граници на урегулирания
поземлен имот: улица, УПИ VIII-17, УПИ IX-17
и имот с пл. номер 15, заедно с изградената в
описания поземлен имот 2. сграда с идентификатор 07079.659.511.1 по кадастралната карта и

С Т Р. 5 5

Факултет „Пожарна безопасност и защита на
населението“
1.

5.7.

2.

5.7.

Арх и т ек т у ра, с т ро ителство и геодезия
( Те х н и к а н а б е з 
опасността на труда
и противопожарната
техника)

2

Арх и т ек т у ра, с т ро 1
ителство и геодезия
(Защита на населението и народното стопанство в критични
ситуации)
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи
до ректора на Академията на МВР: 1. заявление
по образец, в което се посочва специалността,
за която кандидатстват; 2. автобиография; 3.
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея; 4. други
документи, удостоверяващи техните интереси
и постижения в съответната научна област; 5.
документ за платена такса за кандидатстване в
размер 30 лв. за първи и 30 лв. за всеки следващ
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изпит. Таксата се заплаща по банков път чрез
всяка търговска банка по сметката на Академията на МВР: IBAN: BG72UBBS80023106073404,
BIC: UBBSBGSF, титуляр: Академия на МВР. За
справки: тел. 02/98-29-222.
5641
11. – Ст оп а нск ат а а к а дем и я „ Д. А . Ценов“ – Свищов, обявява конкурс за академичната
длъжност професор в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност Финанси, парично обращение, кредит
и застраховка (финанси) за нуждите на катедра
„Финанси и кредит“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
академията, отдел „Докторантура и академично
израстване“, тел. 66-362.
5665
835. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение
№ 288 на Министерския съвет от 10 май 2013 г.
и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява
прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2013 – 2014 г., както следва:
Шифър

4.4.

Области на висше
образование, професионални направления и докторски
програми
Науки за земята

ОНС ДОКТОР
редовно задочно
1

1

Методи и техника на
геоложките изследвания
Архитектура, строителство и геодезия
Хидрогеология

1

1

0

1

0

1

Проучване, добив и
обработка на полезните изкопаеми
02.08.03. Подземен добив на
полезни изкопаеми
02.08.04. Открит и подводен
добив на полезни изкопаеми
02.08.01. Маркшайдерство

7

5

1

2

1

1

1

0

02.08.06. Минно строителство

1

1

02.08.13.

1

0

1

0

1

1

2

1

1

1

1

0

10

8

01.07.20.
5.7.
01.07.09.
5.8.

02.19.01.

Минна аерология

Техника на безопасността на труда и
противопожарна техника (по отрасли)
02.08.05. Механизация на мините
5.2.
Електротехника,
електроника и автоматика
02.04.15. Електроснабдяване и
електрообзавеждане
(по отрасли)
02.21.08. Автоматизация на
производството (по
отрасли)
Общо:
18

Срокът за подаване на документи е 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
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справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван
Рилски“, Сектор „Студентска и преподавателска
мобилност“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел. 80-60209, Зоя Велева.
5640
16. – Химикотехнологичният и металургичен
университет обявява конкурси за: главни асистенти по: 4.6. Информатика и компютърни науки
(Информатика) – един; 5.1. Машинно инженерство (Приложна механика) – един; 5.13. Общо
инженерство (Технология за оползотворяване и
третиране на отпадъците) – един; доцент по 4.2.
Химически науки (Физикохимия); професор по
5.10. Химични технологии (Процеси и апарати в
химичната и биохимичната технология), всички
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, бул.
Климент Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет
205, тел.: 81 63 120 и 81 63 136.
5769
6. – Бургаският свободен университет обявява
конкурси по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане на
академичната длъжност: професор по професионално направление 3.8. Икономика (бизнес
проекти и инвестиции в предприемачеството и
иновациите); доцент по професионално направление 3.6. Право (административно право), двата
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, Бургас,
ул. Сан Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.
5655
87. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по
научна специалност 02.22.01. Екология и опазване
на екосистемите, професионално направление 4.4.
Науки за земята, област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „Човешки ресурси“,
тел. 032/654-454.
5656
8. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за главни асистенти по:
професионално направление 5.13. Общо инженерство за специалност Екология и техника за
опазване на околната среда, научна специалност
Защита на населението и народното стопанство
в критични ситуации – един, за нуждите на факултет „Аграрно-индустриален“; професионално
направление 4.5. Математика за специалност
Финансова математика, нау чна специалност
Математическо моделиране и приложение на
математиката – един, за нуждите на факултет
„Природни науки и образование“; професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за
специалност Математика и информатика, научна
специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии – един,
за нуждите на факултет „Природни науки и
образование“; професионално направление 8.3.
Музикално и танцово изкуство за специалности:
Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика с чужд език,
научна специалност Музикознание и музикално
изкуство – един, за нуждите на факултет „Природни науки и образование“, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – в кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg);
подаване на документи – д-р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет
1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
5594
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80. – Община Априлци на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за „Реконструкция на въздушна мрежа НН за клон „А“ от ТП2, метност Свинова поляна, гр. Априлци“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
5650
74. – Община Ловеч на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за изменение на подробните устройствени планове – планове за регулация и застрояване за
зоните на въздействие на Интегрирания план за
градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч,
както следва:
1. В Зона с преобладаващ социален характер,
която обхваща жилищен комплекс Младост,
зона между жилищен комплекс Младост, ул. Д-р
Съйко Съев и жп линия, района на автогара и
на болничния комплекс:
1.1. изменен ие на под робен ус т ройс т вен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
I и УПИ XI от кв. 13 по плана на ж.к. Младост,
гр. Ловеч;
1.2. изменение на под робен ус т ройс т вен
план – план за регулация и застрояване за кв. 9
по плана на ж.к. Младост, гр. Ловеч;
1.3. изменен ие на под робен ус т ройс т вен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
I от кв. 126 по плана на гр. Ловеч.
2. В Зона с потенциал за икономическо развитие, която обхваща териториите на Източна и
Северна индустриална зона, гр. Ловеч:
2.1. изменен ие на под робен ус т ройс т вен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
VI от кв. 5 по плана на Източна индустриална
зона на гр. Ловеч;
2.2. план-схема за вертикалната планировка на
улици в кв. 9017, 9018 и 9019 по плана на Северна
индустриална зона, гр. Ловеч;
2.3. план-схема на водопроводна и канализационна мрежа в кв. 9017, 9018 и 9019 по плана на
Северна индустриална зона, гр. Ловеч.
3. В Зона на публични функции с висока
обществена значимост, която обхваща терена
на казармата в централната градска част, АИР
„Вароша“, парк „Стратеш“ и парк „Баш Бунар“,
гр. Ловеч:
3.1. подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за парк „Баш Бунар“, гр.
Ловеч, и план-схема на техническата инфраструктура – водоснабдяване и канализация;
3.2. изменение на под робен ус т ройс т вен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
III, IV и V от кв. 2 по плана на парк „Стратеш“,
гр. Ловеч;
3.3. изменен ие на под робен ус т ройс т вен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
II и III от кв. 199 по плана на Централна градска
част на гр. Ловеч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен веснтник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения до кмета на община Ловеч. Проектите са изложени в сградата
на Община Ловеч, стая 227.
5777
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Пеню
Иванов Пенев от София, с която се оспорват
разпоредбите на Правилника за устройството и
организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на
медицинските експертизи, приет с Постановление
№ 83 на Министерския съвет от 26.04.2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм., бр. 5 и 41 от 2011 г.),
по което е образувано адм.д. № 8557/2013 г. по
описа на Върховния административен съд.
5483
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от Анна Димитрова Демирева
от гр. Добрич, с която се оспорва Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващите
се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление
№ 332 на Министерския съвет от 30.12.2009 г., в
частта относно чл. 3, ал. 1, изр. 2 и 3, по което
е образувано адм.д. № 5255/2013 г. по описа на
Върховния административен съд.
5484
50. – Административният съд – Благоевград,
съобщава, че по жалба на Вероника Петрова
Иванова от София и Валентин Иванов Кръстев от
Благоевград против Заповед № 552 от 20.05.2013 г.
на кмета на община Благоевград, с която на
основание чл. 128, ал. 7, чл. 129, ал. 2, чл. 135,
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУ Т е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на ПР
(план за регулация) за имоти с идентификатори
04279.613.362, 04279.613.363 и 04279.613.360 в кв. 2
по плана на ЦГЧ на Благоевград, и ПЗ (план за
застрояване) за новообразувания УПИ за имот
с идентификатор 04279.613.362, е образувано
адм.д. № 501/2013 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
19.09.2013 г. от 10,30 ч., зала 001. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обнародване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена, адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
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се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
5657
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от областния управител
на област Бургас на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за опазване
на обществения ред на територията на община
Айтос в частта относно следните разпоредби:
Член 27 се изменя и придобива следната редакция:
„Чл. 27. Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в централната част на
гр. Айтос, зони I и II.“ § 2. Алинеи 2, 3, 4, 5 и 6
на чл. 27 се отменят. § 3. Създава се нов чл. 27а
със следния текст: „Ал. 1. В населените места
на територията на община Айтос могат да се
отглеждат селскостопански животни и птици, в
сгради, както следва:“. § 5. „птици“ са кокошки,
пуйки, патици, гъски, гълъби и токачки, отглеждани в затворени помещения и в кафези за лични
нужди. Оспорената Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за опазване
на обществения ред на територията на община
Айтос е приета с Решение № 280 от 27.03.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Айтос, взето по т. 7 от
дневния ред на заседанието, отразено в протокол
№ 18 от 27.03.2013 г. По оспорването е образувано адм.д. № 1239/2013 г., което е насрочено за
7.11.2013 г. от 14 ч.
5701
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Александър
Желязков Александров и Елена Павлова Александрова на Решение № 798-5 по протокол № 14
от 19.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУП – ПУР на с.о. „Виница-север“ относно имот 333. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
по адм.д. № 1364/2013 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което да съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5
ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както и
за присъединяване към подадената от Александър Александров и Елена Александрова жалба.
5586
Административният съд – Пловдив, XI състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
административен акт – Решение № 303, прието с
протокол № 22 от 7.12.2012 г. на Общинския съвет
„Родопи“, с което е отхвърлено Предложение вх.
№ 92-ОбС-27 от 30.12.2011 г., с което се предлагат
имоти за обезщетяване на собствениците по реда
на § 27 ПЗРЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и
§ 46 от ПЗР към ПМС № 139 от 13.05.2011 г. за
изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, приет
с ПМС № 74 от 1991 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.).
По жалба на Юри Стефанов Балджиев срещу
Общинския съвет „Родопи“ е образувано адм.д.
№ 962/2013 г. по описа на Административния
съд – Пловдив. Заинтересованите лица могат да
се конституират като ответници по делото в ед-
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номесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“. Делото е насрочено за
27.09.2013 г. от 9 ч.
5587
Административният съд – Русе, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Решение № 567 на Общинския
съвет – гр. Русе, прието с протокол № 24 от
25.04.2013 г., по което оспорване е образувано
адм.д. № 189/2013 г. по описа на Административния съд – Русе, 5 състав, насрочено за 19.09.2013 г.
от 10 ч. Оспорваща страна по делото е Христо
Илков Илиев от Русе.
5492
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Силистра, с който е оспорена
разпоредбата на чл. 15 от Наредбата за общинската собственост, приета с Решение № 1677 от
26.05.2011 г. на Общинския съвет – гр. Силист ра,
и че по повод на оспорването е образувано адм.д.
№ 71/2013 г. по описа на А дминистративния
съд – Силистра, по което е насрочено съдебно
заседание на 4.09.2013 г. от 10,30 ч.
5491
Административният съд – София-град, второ
отделение, 32 състав, съобщава, че по протест на
прокурор от Върховна административна прокуратура срещу Заповед № РД-11-572 от 26.04.2013 г.,
издадена от член на управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“, е образувано
адм.д. № 5965/2013 г.
5476
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 2693/2012 г., II отделение, 35 състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 7.11.2013 г. от 13,30 ч., по жалба на „ИТМ
груп“ – ООД, София, като собственик на имот пл.
№ 4190 срещу Решение № 468 по протокол № 70
от 22.07.2010 г. на Столичния общински съвет в
частта на плана за регулация, предвиждаща включване на части от имот пл. № 4190 в УПИ I – „за
образование – общественообслужващи функции
на ВУЗ“, УПИ IV – „за КОО“, кв. 111, м. Студентски град, и в УПИ V – „за инфраструктура“, кв.
111, м. Студентски град. Всяко заинтересовано
лице може да поиска конституирането му като
ответник по делото със заявление, подадено до
съда по номера на делото в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, което да
съдържа следната информация: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
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на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
5700
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 27 състав, призовава Боян Константинов
Боянов с последен адрес София, ж.к. Овча купел
13А, вх. А, ет. 5, ап. 17, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 12.11.2013 г. в 10,30 ч. като
заинтересована страна по адм. дело № 1546/2013 г.,
образувано по жалба на „Билдком“ – ЕООД, срещу отказ № 94-53654-22-10-23787 от 11.12.2012 г.,
постановен от началника на СГКК София-град.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
услоията на ГПК.
5477
Пловдивск и ят окръжен съд, г ра ж данско
исково отделение, съобщава на Майкъл Томас
Томас (Мъгърдич Томас Томасян), че срещу него
пред Пловдивския окръжен съд е заведено гр.д.
№ 1310/2013 г., ХХII гр.с., по молба на Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив, ЕИК
000455489, с адрес: Пловдив, ул. Княз Александър I № 38, представляван от директора Кръстю
Кръстев, с искане да заплати на Драматичен
театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив: Сумата
от 32 400 лв., с която се е обогатил без основание за негова сметка, като е ползвал в периода
1.09.2009 г. – 31.07.2011 г. следните недвижими
имоти, намиращи се в триетажната (двуетажна с
партер) жилищна сграда, построена в дворно място, представляващо понастоящем имот пл. № 502,
включен в УПИ V – Народен театър по плана на
гр. Пловдив, кв. 72 ЦГЧ, ул. Княз Александър I
Батенберг № 38, а именно: магазин, намиращ се
в партерния етаж на сградата, ситуиран в неговата южна част, състоящ се от едно помещение
с площ 38,33 кв. м, с вход откъм улицата, с граници: на изток – ул. Княз Александър Батенберг,
на север – проход за театъра, на запад – двор на
театъра, на юг – калканна стена на сграда в имот
пл. № 503; санитарен възел на партерния етаж в
северната му част, състоящ се от едно помещение
с площ 4,48 кв. м, с вход откъм помещение на
стълбище/склад, с граници: на изток – каса на
театъра, на север – калканна стена на сграда в
имот пл. № 501, на запад – помещение/склад, на
юг – проход на театъра; помещение стълбище/
склад, намиращо се на партерния етаж в северозападната му част, състоящо се от едно помещение с площ 8,40 кв. м, с вход откъм прохода на
театъра с граници: на изток – санитарен възел,
на север – калканна стена на сграда в имот пл.
№ 501, на запад – двор на театъра, на юг – проход
за театъра; 3/8 ид. части от избата на сградата,
в размер на пропуснатия за този период пазарен
наем. Сумата от 5753,81 лв., съставляваща законна лихва върху горната главница, за времето
от 1.08.2011 г. до датата на завеждане на делото,
следваща се от него на основание чл. 86, ал. 1
ЗЗД. Указва на призования, че в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ може да се яви в канцеларията на Плов
дивския окръжен съд, бул. Шести септември 167,
исково отделение, ХХII гр.с., за да получи препис
от исковата молба на Драматичен театър „Н. О.
Масалитинов“ – Пловдив, с приложенията към нея,
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както и че ако въпреки обнародването не се яви в
съда в определения срок, за да получи съдебните
книжа, съдът ще му назначи особен представител
в производството по заведеното срещу него дело.
5487
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
IV състав, съобщава на Елена Михайловна Жукова, родена на 5.01.1957 г., гражданка на Русия, с
последен известен адрес Москва, ул. Хавская, дом
3, офис 9, че има заведено гр.д. № 11112/2010 г. от
„Конвил“ – ООД, Бургас, с управител Елена Стефанова Байкушева, с адрес: Бургас, ул. Славянска
34, за облигационен иск. Указва на ответницата
Елена Михайловна Жукова, че следва да се яви
в Районния съд – Бургас, ул. Александровска 101,
в открито съдебно заседание на 14.10.2013 г. от
10,30 ч. за връчване на препис от исковата молба
и приложенията към нея.
5702
Горнооряховският районен съд, 6 състав, призовава Халаф Албако, сирийски гражданин, роден
на 20.03.1968 г., да се яви в съда на 22.10.2013 г. в
10 ч. като ответник по гр.д. № 940/2013 г., заведено от Мария Радева Иванова, по предявен иск
за развод с правно основание чл. 49, ал. 1 СК,
за получаване на препис от искова молба и приложените към нея доказателства. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5490
Кубратският районен съд, гражданска колегия,
III състав, уведомява Махмуд Илиязов Юмеров,
роден на 14.11.1948 г., без постоянен и настоящ
адрес в Република България, че по искова молба,
заведена от Хасан Мустафа Топчиев, е образувано
гр.д. № 218/2013 г. по описа на РС – Кубрат, за
делба на останали в наследство от общия им наследодател Юмер Махмудов Аларън недвижими
имоти. В случай че в двуседмичен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
не се яви в деловодството на Кубратския районен
съд, за да получи препис от исковата молба и
приложенията, ще му бъде назначен служебен
защитник.
5589
Районният съд – Нови пазар, гражданска
колегия, I състав, призовава Гергина Огнянова
Чернева, с неизвестен адрес в Република Турция,
да се яви в съда на 23.08.2013 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 1/2013 г., заведено от Небибе
Ф. Юсуф, Сурай С. Юсуф по чл. 124, ал. 1 ГПК.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5546
Пловдивският районен съд, брачна колегия,
IV брачен състав, призовава Василиос Козмидис, роден на 1.01.1964 г. в Република Гърция, с
последен адрес Пловдив, ул. Иларион Макариополски 74, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 23.09.2013 г. в 13,30 ч. като ответник по
гр.д. № 7379/2013 г., заведено от Гергана Цонева
Козмиду, с предмет иск по чл. 49, ал. 1, чл. 143
и 145 СК. Ако въпреки обнародването ответникът не се яви в съда при разглеждане на делото,
съдът ще му назначи особен представител при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5588
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Поморийският районен съд призовава Асен
Насков Даматов от Поморие, ул. Манастирска
9, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
Поморийския районен съд, ул. Цар Калоян 1, за
да получи препис от Заповед № 73 от 1.04.2013 г.
по ч.гр.д. № 145/2013 г., заведено от „ЕОС Файнънс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Германия, гр. Хамбург, за изпълнение на парично
задължение по чл. 410 ГПК за сумата в размер
1121,86 лв. ведно със законната лихва върху тази
сума, считано от 26.03.2013 г. до окончателното
є изплащане.
5590
Поморийският районен съд, гражданска колегия,
първи състав, призовава Павлос Георгиу Мелетлиду,
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.08.2013 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 231/2013 г., заведено от Юлиян Павлов Мелетлиду чрез законен
представител Анка Атанасова Караиванова, за иск
по чл. 142 и чл. 143, ал. 1 и 2 СК. При неявяване
на ответника съдът ще му назначи особен представител по ЗПП. Указва на призованата страна,
че може да посочи съдебен адресат.
5592
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 87 състав, уведомява Мигел Кенехеле
Де Суоза Андраде, гражданин на Ангола, без
постоянен и настоящ адрес в Република България,
че е ответник по гр.д. № 5186/2013 г., образувано
по предявен от Мая Ленинова Захариева иск
по чл. 127 СК, и му указва в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да се
яви в канцеларията на СРС, III ГО, София, ул.
Съборна 9, за връчване на книжата по делото,
в противен случай ще му бъде назначен особен
представител.
5488
Тутраканският районен съд призовава Али
Мустафов Юсеинов, роден на 16.07.1935 г., живущ в Република Турция, понастоящем с неизвестен адрес, да се яви в съда като ответник в
двуседмичен срок, считано от обнародването в
„Държавен вестник“, за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея във връзка с предявения
от Азиме Мустафа Акиф, Айнур Алиосман Мустафа и Нуридин Мехмед Мустафа иск за делба
по гр.д. № 74/2013 г., както и да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще
му назначи особен представител.
5489
Шуменският районен съд, гражданска колегия,
VI състав, призовава Джамал Фаргали Мохамед,
египетски гражданин, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 26.09.2013 г. в 10 ч. като ответник по
гр.д. № 1451/2013 г., заведено от Татяна Маринова
Григорова, по чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5591
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр.д. № 720 по описа на съда за 2013 г. по
предявено на 1.04.2013 г. мотивирано искане на
Комисията за отнемане на незаконно придоби-

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

то имущество – София, с правно основание по
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във връзка с
§ 5 ПЗРЗОПДНПИ с цена на иска 253 242,56 лв.
срещу Георги Минчев Георгиев и Донка Иванова
Георгиева за отнемане в полза на държавата на
следното имущество на стойност 253 242,56 лв.,
а именно:
От Георги Минчев Георгиев и Донка Иванова
Георгиева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– дворно място на площ 635 кв. м, за което
е отреден УПИ I-121, в кв. 8, по плана на кв.
Банево, гр. Бургас, община Бургас, при граници:
изток – УПИ – II-138, запад – улица, север – улица, и юг – УПИ – XVII-122 и УПИ – XVI-122,
заедно с изградената в дворното място сезонна
постройка с площ 24 кв. м, както и всички подобрения и приращения в имота, придобит от Георги
Минчев Георгиев и Донка Иванова Георгиева с
нотариален акт № 123, том V, дело № 903, вх. рег.
№ 1558 от 7.03.2011 г., вписан в СВ – Бургас;
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.614.251.1.92 с адрес на имота гр.
Бургас, ул. Фердинандова 78, вх. 3, ет. 7, ап.
28, като самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, разположен в поземлен имот с
идентификатор 07079.614.251, предназначение:
жилище, апартамент, брой нива – 1, с площ 97,65
кв. м, прилежащи части: избено помещение с
площ 4 кв. м, съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 07079.614.251.1.121,
07079.614.251.1.90, под обекта – 07079.614.251.1.88,
над обекта – 07079.614.251.1.96, който самостоятелен обект в сградата е идентичен с апартамент
№ 9, намиращ се в гр. Бургас, ул. Фердинандова 78,
бл. № 101, вх. 3, ет. 8, състоящ се от: две спални,
хол, кухня, баня, тоалетна, антре, столова, мокро помещение и килер, при граници: изток – А.
Петров, запад – Т. Христов, север – външен зид,
юг – външен зид, отгоре – С. Николов, отдолу – Е.
Георгиева, ведно с избено помещение № 65, при
граници: изток – преграден зид, запад – М. Пенчев, север – външен зид, юг – коридор, заедно с
0,845 ид.ч. от общите части на сградата и 0,845
от правото на строеж върху поземления имот,
придобит от Георги Минчев Георгиев и Донка
Иванова Георгиева с нотариален акт № 96, том 7,
дело № 967, вх. рег. № 2128 от 8.03.2012 г., вписан
в СВ – Бургас;
– лек автомобил – марка „Ауди“, модел „А
6 2,5 ТДИ“, с рег. № А 6080 К К, № рама –
WAUZZZ4B52V130498, № двигател – AKN070009,
цвят – светлосив металик, дата на първоначална
регистрация 23.05.2002 г., закупен на 6.02.2008 г.;
– лек автомобил – марка „БМВ“, модел „120 Д“ с
рег. № А 1500 КН, № рама – WBAUG52070PE73747,
№ двигател – без номер, цвят – черен металик,
дата на първоначална регистрация 21.09.2007 г.,
закупен на 8.06.2009 г.;
– лек а вт омо би л – марк а „Фол ксва г ен“,
модел „Голф“, с рег. № А 0660 КС, № рама–
WVWZZZ1KZ7W549040, № двигател – ВХЕ684369,
цвят – светлосив металик, дата на първоначална
регистрация 21.11.2008 г., закупен на 16.08.2009 г.;
– лек автомобил – марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег. № А 0451 М А, № рама –
WVWZZZ1JZXW225801, № двигател – АGZ009687,
цвят – тъмносин металик, дата на първоначална
регистрация 19.02.1999 г., закупен на 15.03.2012 г.
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От Георги Минчев Георгиев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 13,60 щ.д., равняващи се на
20,49 лв., ведно с лихвата по нея по разплащателна сметка с IBAN BG07 FINV 9150 10USD09МIF
в USD, в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
клон Бургас, с титуляр Георги Минчев Георгиев;
– сумата в размер 142,07 лв. ведно с лихвата
по нея по разплащателна сметка с IBAN BG79
FINV 9150 1015 0585 99 в левове, в „Първа инвестиционна банка“ – АД, клон Бургас, с титуляр
Георги Минчев Георгиев.
От Георги Минчев Георгиев и Донка Иванова
Георгиева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 1000 лв. от продажбата по
пазарна стойност на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с pег. № А 0895 ВК, № рама
WVWZZZ33ZDB008262, № двигател – JB198828,
цвят – светлокафяв, дата на първоначална регистрация 10.01.1983 г.;
– сумата в размер 1750 лв. от продажбата
по пазарна стойност на лек автомобил – марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“, с рег. № А 9182
ВМ, № рама – WVWZZZ33ZFE327529, № двигател – DT176383, цвят – бял, дата на първоначална
регистрация 15.03.1985 г.;
– сумата в размер 12 800 лв. от продажбата
по пазарна стойност на лек автомобил – марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“, с рег. № А 0456
МА, № рама – W V WZZZ3BZ2P455778, № двигател – AVF224287, цвят – сив металик, дата на
първоначална регистрация 11.11.2002 г.;
– сумата в размер 11 500 лв. от продажбата
по пазарна стойност на лек автомобил – марка
„Фолксваген“, модел „Голф“, с рег. № А 4380
ВХ, № рама – WVWZZZ1JZXW576434, № двигател – AQM010579, цвят – червен, дата на първоначална регистрация 23.09.1999 г.;
– сумата в размер 9950 лв. от продажбата
по пазарна стойност на лек автомобил – марка
„Фолксваген“, модел „Голф 1,9 ТДИ“, с рег. № А
8976 КМ, № рама – WVWZZZ1JZXP303745, № двигател – AHF116873, цвят – светлосив металик,
дата на първоначална регистрация 18.11.1998 г.;
– сумата в размер 4750 лв. от продажбата
по пазарна стойност на лек автомобил – марка
„Фолксваген“, модел „Поло 1,4“, с рег. № А 2179
КТ, № рама – WVWZZZ6NZ1Y276531, № двигател – AUD215976, цвят – тъмносин металик, дата
на първоначална регистрация 1.01.2001 г.;
– сумата в размер 3400 лв. от продажбата
по пазарна стойност на лек автомобил – марка
„Фолксваген“, модел „Поло 1,9 ТДИ“, с рег. № A
2048 К М, № рама – W V W Z Z Z6NZ V Y137770,
№ двигател – АЕF124671, цвят – бял, дата на
първоначална регистрация 21.03.1997 г.
От Георги Минчев Георгиев на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 600 лв. от продажбата
по пазарна стойност на лек автомобил – марка „ВАЗ“, модел „2106“, с рег. № А 3786 АС,
№ рама – 21060363013, № двигател – 21063956821,
цвят – бял, дата на първоначална регистрация
8.11.1979 г., закупен на 2.10.1997 г.;
– сумата в размер 2500 лв., получени от продажбата на 50 дружествени дяла от капитала на
„Автотрейд 07“ – ЕООД, ЕИК 147177396.
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Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 7.10.2013 г. от 14 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в този процес, могат да встъпят в делото, като
предявят съответния иск пред Бургаския окръжен
съд като първа инстанция по делото.
5730

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на СНЦ „Българска асоциация на сомелиерите (БАС)“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание (ИОС) на 28.08.2013 г. в 9 ч. в
София, ул. Юрий Венелин, ет. 1, и кани членовете си при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на промени в устава на БАС и промени в правилника за прилагането му; 2. разни.
Материалите за провеждането на ИОС са на
разположение при председателя. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5770
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Движение за граждански
контрол“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24
от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 31.08.2013 г. в 11 ч. в
София, Борисовата градина, лятна сцена, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав
на сдружението; 2. промяна на седалището на
сдружението; 3. избор на управителни органи
на сдружението съобразно новоприетия устав; 4.
вземане на решение за откриване на клонове на
сдружението; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5622
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска национална федерация по муайтай“
(БНФМТ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 от устава, както и в изпълнение на решение на УС от 15.07.2013 г. свиква общо събрание
на членовете на БНФМТ на 2.09.2013 г. в 14 ч.
в София, бул. Арсеналски 11, ет. 7, конферентна
зала, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
клубове; 2. организиране на курс за лицензирани
треньори; 3. отчет за дейността за изминалата
2012 г. и началото на първото полугодие на 2013 г.;
4. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе в 16 ч. на
същото място и дневен ред. Поканват се всички
членове да участват в общото събрание.
5774
10. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб Атлет 2004“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква на 10.09.2013 г. в 10 ч. общо събрание
на членовете на „Спортен клуб Атлет 2004“ в
офиса на сдружението в София, ж.к. Младост 2,
бл. 209А, вх. Г, ап. 61, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г.,
2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и през 2013 г.
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до момента на провеждане на общото събрание;
проект за решение: общото събрание приема
доклада на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г.,
2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и през
2013 г. до момента на провеждане на общото
събрание; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет за дейността
им през 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г.,
2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и през 2013 г. до
момента на провеждане на общото събрание; проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността
им през 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г.,
2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и през 2013 г. до
момента на провеждане на общото събрание;
3. вземане на решение за промени в състава на
управителния съвет на сдружението; проект за
решение: ОС приема направените предложения
за промени в състава на управителния съвет; 4.
вземане на решение за приемане на промени в
устава; проект за решение: общото събрание на
членовете на „Спортен клуб Атлет 2004“ приема
предложените промени в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на членовете за участие в
общото събрание ще започне един час преди
общото събрание. За регистрацията си членовете, респективно пълномощниците им, трябва да
представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците
на членовете трябва да представят писмено пълномощно, което се прилага към документите на
събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение на членовете всеки работен ден
в офиса на „Спортен клуб Атлет 2004“, София,
ж.к. Младост 2, бл. 209А, вх. Г, ап. 61. Поканват
се всички членове на „Спортен клуб Атлет 2004“
да вземат участие в общото събрание.
5485
61. – Управителният съвет на сдружение „Българска федерация по мотоциклетизъм“ (БФМ),
София, на основание чл. 26, ал. 2 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 11.09.2013 г. в 14 ч. в конферентната зала на Парк-хотел „Москва“ в София
при следния дневен ред: 1. отчет на УС на БФМ
за 2012 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2012 г.;
3. разисквания по отчетите; 4. приемане на нови
членове на общото събрание; 5. промени в УС на
сдружението; 6. промени в устава на сдружението; 7. съобщения и разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5647
106. – Управителният съвет на Съюза на
ландшафтните архитекти, София, на основание
чл. 49, ал. 5 от устава на СЛА и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на 13.09.2013 г. в 15 ч. в сградата на Лесотехническия университет, зала 4, ет. 3, в София, район
„Студентски“, бул. Климент Охридски 10, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на СЛА; 2.
освобождаване на членовете на УС на СЛА; 3.
избор на управителен и контролен съвет, както
и техните председатели; 4. промени в устава на
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съюза; 5. освобождаване на членове на съюза
съгласно чл. 24 от устава; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 52, ал. 1 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5493
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бизнес клуб – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 19, ал. 2 от устава
на сдружението и решение на УС от 28.06.2013 г.
свиква общо събрание на 14.09.2013 г. в 11 ч. в
седалището на сдружението с адрес: София, бул.
Цариградско шосе 125, блок 3 (зала 200), при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението; 2. промени в устава; 3. освобождаване на управителния
съвет; 4. избиране на нов управителен съвет; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
5738
5. – Управителният съвет на Българското
научно дружество по професионални болести,
София, свиква общо събрание на дружеството
на 19.09.2013 г. в 11 ч. в залата на Клиниката по
професионални заболявания – София, бул. Акад.
Иван Ев. Гешов 15, ет. 5, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за изтеклия
мандат; 2. отчет на контролния съвет; 3. избор
на нов управителен и контролен съвет.
5727
23. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за подкрепа на социалната интеграция – Приоритети“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 19.09.2013 г. в 18 ч. в София, ул. Цар Иван
Асен II № 36, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС и сдружението за 2012 г.; 2.
отчет за финансовото състояние и приемане на
бюджет за 2013 г.; 3. приемане на насоки за развитие на сдружението; 4. приемане на изменения
и допълнения в устава; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5736
1. – Управителният съвет на сдружение „Българско войнство 21“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 24.09.2013 г. в 10 ч. в сградата на СОСЗР на
бул. Христо Ботев 48, София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за периода 2011 – 2012 г.; 2. финансов отчет на
сдружението за 2011 – 2012 г.; 3. освобождаване
и приемане на нови членове на сдружението; 4.
приемане на бюджет за 2014 г.; 5. приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружението; 6. освобождаване на досегашния и избор
на нов УС; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе на същата дата и място в 11 ч. при
същия дневен ред.
5737
2. – Управителният съвет на сдружение „Българска кардиологична асоциация“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
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на 15.10.2013 г. в 10 ч. в седалището и адреса
на управление на сдружението – София, район
„Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за прекратяване на сдружение с нестопанска цел „Българска
кардиологична асоциация“ и обявяването му в
ликвидация; 2. решение за определяне на срока
на ликвидацията; 3. решение за избор на ликвидатор. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5734
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
преподавателите по и на френски език в България (АПФЕБ), София, на основание чл. 25 от
устава на асоциацията и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на асоциацията на
25.10.2013 г. в 11 ч. в седалището и адреса на
асоциацията при дневен ред: избор на нови органи на управление на асоциацията по реда и
при условията на устава є.
5593
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „БГ Н2 Общество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 7.11.2013 г. в 10,30 ч. на адреса
на управление на „БГ Н2 Общество“ в София,
бул. Климент Охридски 8, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет на УС за дейността на
сдружението; 2. приемане на финансов отчет;
3. освобождаване и избор на нови членове на
управителния съвет. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото
събрание. Материалите по дневния ред ще са на
разположение на членовете в административната
сграда на сдружението в София, бул. Климент
Охридски 8, всеки работен ден от 9 до 12 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе 1 час по-късно в 11,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
5659
10. – Управителният съвет на Ловно-стрелкови клуб „Асеновци – спорт“, Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 17.09.2013 г. в 14 ч. в заседателната
зала на хижа „Артемида“, община Асеновград,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението; 2. отчет на
контролния съвет за дейността на сдружението;
3. приемане на програма и финансов план на
сдружението; 4. приемане на промени и изменения
на устава на сдружението; 5. избор на ръководни
и контролни органи на сдружението; 6. избор на
представители на сдружението в общото събрание
на БФЛС; 7. текущи. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5645
11. – Управителният съвет на Карате клуб
„Конгорики“, Ботевград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.09.2013 г. в
10 ч. в Ботевград, бул. България 16, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
УС; 2. освобождаване членове на УС; 3. приемане
на изменения в устава на сдружението; 4. избор
на управител; 5. приемане на нови членове на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5742
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Финес – 1“, Вар
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.08.2013 г. в 10 ч.
във Варна, ж.к. Младост, бл. 145, вх. 5, ет. 4,
ап. 96, при следния дневен ред: 1. потвърждаване действията на членовете на управителния
съвет, извършени след изтичане на мандата им;
2. избор на управителен съвет на сдружението; 3.
промени в устава на сдружението по предложение
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на заседанието брой членове.
5775
1. – Управителният съвет на сдружение „Приятели на природата и животните“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 18.09.2013 г. в
10 ч. на адрес: Варна, ул. Никола Козлев 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС; 2. избор на нов управителен съвет. Общото
събрание се счита за законно и може да взема
валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието на общото събрание се отлага с 1
час по-късно при същия дневен ред и се счита
за законно колкото и членове да се явят.
5658
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на студентите медици в
България – клон Плевен“ (АСМБ – гр. Плевен), на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно есенно
отчетно-изборно общо събрание на 24.09.2013 г. в
18 ч. в зала „Асклепий“ на Медицинския университет – Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1, при
следния дневен ред: 1. прием на кворум; 2. избор
на протоколчик на общото събрание; 3. избор на
комисия по избора; 4. избор на председател на
общото събрание на АСМБ – Плевен; 5. отчет
на УС и КС за изминалия мандат; 6. промени в
устава на сдружението; 7. избор на председател на
АСМБ – Плевен; 8. избор на УС на АСМБ – Плевен; 9. избор на КС на АСМБ – Плевен; 10. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5541
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен к луб Пирин“,
Разлог, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 4.09.2013 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в Разлог, ул.
Опълченска 4, при дневен ред: освобождаване
на членове на УС и избор на нови; предложение
за решения – ОС освобождава от състава на УС
Костадин Георгиев Калоянов и Йордан Иванов
Каназирев и ги освобождава от отговорност за
дейността им за времето на членството им в УС;
ОС избира за нови членове на УС Димитър Спасов Крънчев и Венцислав Костадинов Гърменов;
ОС възлага на УС на свое заседание да определи
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лицата, които ще представляват сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието на общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и дневен ред.
5568
5. – Управителният съвет на Ромска академия
за култура и образование, Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и раздел III, буква А, чл. 25 от
устава на сдружението свиква редовно отчетноизборно годишно общо събрание на сдружението
на 17.09.2013 г. в 10,30 ч. в офиса на сдружението
при следния дневен ред: 1. избор на управителен
съвет на сдружението; 2. приемане на доклад по
чл. 41, ал. 2 ЗЮЛНЦ за 2012 г.; 3. приемане на
бюджет за 2013 г.; 4. определяне на размера на
членския внос за 2013 г.; 5. изключване, приемане
на нови членове на сдружението; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
раздел III, буква А, чл. 27 от устава отчетно-изборното годишно общо събрание ще бъде проведено
същия ден на същото място в 11,30 ч. при същия
дневен ред. Материалите за отчетно-изборното
годишно общо събрание са на разположение на
членовете в офиса на сдружението в Сливен, ул.
Цар Освободител 34-Г, ет. 5.
5646
1. – Управителният съвет на ЛРС „Ловнорибарско дружество Сокол“, Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.09.2013 г. в 10 ч. в залата в сградата на
Община Сливница, пл. Съединение 1, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава
на сдружението; 2. избор на органи на управление на сдружението. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5704
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Боила – Лозно“, с. Лозно, община
Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 13.09.2013 г. в 18 ч. в с. Лозно,
община Кюстендил, при следния дневен ред: 1.
смяна на името на сдружението; 2. освобождаване на управителния съвет поради изтичане на
мандата; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
отчет на дейността на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5740
Георги Иванов Манолев – ликвидатор на
ЮЛНЦ „Футболен клуб Вихрен“, със седалище
и адрес на управление гр. Сандански, градски
стадион, с ЕИК 101065500, в ликвидация по ф.д.
№ 2258/93 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5660
Гергана Стефанова Стефанова – ликвидатор
на сдружение „Национален фен клуб на българския национален отбор по футбол“, в ликвидация
по ф.д. № 11903/2004 г., със седалище и адрес на
управление София, ул. Иван Асен II № 71, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят своите вземания в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
5776
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• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
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